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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT AL CONTRACTE DELS 
SERVEIS PER A LA VENDA COM A FERRALLA DELS VEHICLES DECLARATS COM A 
FORA D’ÚS I QUE ESTAN INGRESSATS AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE 
GIRONA 
  
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 3 de juny de 2016 
Hora: 13:10 
Assistents:  
President:  Sra. M. Àngels Planas Crous, tinenta d’alcalde de la Corporació 
Vocals:    - Sr. Pere Casas Vall·llosera, enginyer municipal de la Corporació  

    - Sr. Pere Albertí Serra, regidor del grup municipal ERC-AM-MÉS 
    - Sr. Vicenç Estanyol Bardera, lletrat dels Serveis Jurídics de la Corporació 
    - Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació  

 - Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap del Servei de Contractació i Compres que  
també actua de secretària de la Mesa 

 
També hi és present la senyora Elisabet Sureda Costa, tècnica adscrita al Servei de 
Contractació i Compres 
 
 
L'objecte  de  la  sessió  és proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del 
contracte dels serveis per a la venda com a ferralla dels vehicles declarats com a fora 
d’ús i que estan ingressats al Dipòsit Municipal de l’Ajuntament de Girona, a favor de 
l’empresa que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 30 de març de 2016, i 
el secretari llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l’article 320 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP); l’article 21 del Reial Decret 817/2009, 
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP. 

 
D’acord amb l’informe emès per l’enginyer municipal, el senyor Pere Casas Vall·llosera, 
la puntuació de les ofertes una vegada valorats els criteris establerts per mitjançant 
fórmules és la següent: 
 

LICITADORS PUNTUACIÓ TOTAL 

ECOGIRONINA DE DEPÒSITS, SL 26,04 

RECYCLE CAR, SL 27,85 

CASA NUALART, SL 57,08 



DESGUACES LA CABAÑA, SL 97,87 

RECUPERACIONS SANT JULIÀ, SL 40,88 

FRAGNOR, SL (TRADEVE) 41,64 

VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL 59,22 

GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES 44,28 

 
 
En data 2 de juny de 2016, l’empresa DESGUACES LA CABAÑA, SL va presentar 
escrit a l’Ajuntament de Girona (RE 2016027752), en el qual va deixar constància que 
es retiren de la licitació del contracte referit, en motiu d’un error informàtic que va 
provocar que els preus es sobreposessin, i manifestant que els preus oferts estan fora 
de mercat. 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que d’acord amb l’article 62.2 del RGLCAP, per 
considerar que una proposició s’ha retirat injustificadament és necessari el 
reconeixement per part del licitador que la seva proposició té un error o una 
inconsistència que la facin inviable. D’acord amb l’escrit referit, per tant, ens trobem 
davant una proposició retirada injustificadament. 
 
Atès l’article 84 del RGLCAP, quan entre d’altres casos existeix reconeixement per 
part del licitador que la seva proposició té un error o una inconsistència que la fan 
inviable, aquesta ha de ser rebutjada per la mesa, en una resolució motivada. 
 
La Mesa, per tant, proposa a l’òrgan de contractació que l’oferta presentada per 
l’empresa DESGUACES LA CABAÑA, SL, sigui rebutjada, així com proposa 
l’adjudicació del contracte a favor de la següent empresa classificada VIUDA DE 
LAURO CLARIANA, SL 

 

Finalitzat  l'acte,  la  Presidència  de  la  Mesa  dóna  per  acabada  la  reunió a un quart de 
dues del migdia, de la qual cosa dono fe. 

 
Vist i plau 

La secretària      La presidenta 
  
 
  
 
Berta Gratacós Cubarsí    M. Àngels Planas Crous 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 



 
 
 


