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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 PER 
A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 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: 24 de maig del 2016 
Hora: 13:05 hores 
 
Assistents:  
Presidenta:  Sr. Eduard Berloso Ferrer, Tinent d’Alcalde de la Corporació 
Vocals:    - Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP-Crida per Girona 

    - Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap del Servei de Contractació i Compres 
    - Sr. Pere Casas Vall·llosera, enginyer municipal de Mobilitat i Via Pública   
    - Sr. Vicenç Estanyol Bardera, lletrat de Servei 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 la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació per a la contractació servei per a la venda com a ferralla dels vehicles 
declarats coma fora d’ús i que estan ingressats al dipòsit municipal de l’ajuntament de 
Girona, per un import anual de licitació de: 12.455,00€ 
Preus per vehicle:  
-Motocicletes/ Bicicletes/ Ciclomotors: 15 euros per vehicle 
-Altres vehicles amb massa no superior a 800 kg: 30euros per vehicle 
-Vehicles amb massa superior a 800 kg i no superior a 3.500 kg: 50 euros per vehicle 
-Vehicles amb massa superior a 3.500 kg: 100 euros per vehicle 
 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de 30 de març de 2016 i la secretària 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. 

 
Han participat en la licitació, per haver presentat les seves ofertes dins el termini fixat i 
en la forma pertinent: 
 

-ECOGIRONINA DE DEPÒSITS, SL 
-RECYCLE CAR, SL 
-CASA NUALART, SL 
-DESGUACES LA CABAÑA, SL 



-RECUPERACIONS SANT JULIÀ, SL 
-FRAGNOR, SL (TRADEVE) 
-VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL 
-CHATARRAS DEL DUERO, SL 
-GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES 
 

 
Tot seguit, la presidència ordena l’obertura del sobre núm. 1 i la Mesa procedeix a la 
qualificació de la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica, 
capacitat d’obrar, apoderament i solvència econòmica financera, tècnica i professional 
dels licitadors i demés requisits a què es refereix l’article 146.1 del TRLCSP, així com 
de la demés documentació exigida en el plec de clàusules administratives i 
econòmiques particulars reguladores de la licitació. 
 
 
Les empreses RECYCLE CAR, SL; DESGUACES LA CABAÑA, SL i 
RECUPERACIONS SANT JULIÀ, SL han aportat, entre d’altres, la declaració 
responsable signada pel licitador indicant que compleix amb les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’administració (Annex II), així com el document de 
compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la forma i termini 
indicat pel plec en el cas que resulti adjudicatari i s’indica el domicili per a la pràctica 
de notificacions. 
 
 
Les empreses ECOGIRONINA DE DEPÒSITS, SL; FRAGNOR, SL (TRADEVE); 
VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL; CHATARRAS DEL DUERO, SL: entre d’altres ha 
aportat la declaració responsable signada pel licitador indicant que compleix amb les 
condicions establertes legalment per contractar amb l’administració (Annex II), i així 
mateix s’indica el domicili per a la pràctica de notificacions. 
 
L’empresa CASA NUALART, SL, entre d’altres ha aportat l’acreditació d’haver realitzat 
1 treball, dels dos que es demanava, de similars característiques a les de l’objecte del 
contracte, mitjançant documents que, en conjunt, certifiquin com a mínim un volum de 
100 vehicles desballestats, el document amb la indicació d’instal·lacions, maquinària i 
material, l’acreditació per Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles fora d’ús el 
certificat d’identificació electrònica així com el document de compromís de l’obligació 
de la pòlissa d’assegurances, també s’indica el domicili per a la pràctica de 
notificacions. 
 
  
L’empresa GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES, aporta la declaració responsable 
signada pel licitador indicant que compleix amb les condicions establertes legalment 
per contractar amb l’administració (Annex II) sense la indicació de l’expedient en 
relació al qual s’aporta la declaració, també s’indica el domicili per a la pràctica de 
notificacions. 
 
 
En conseqüència, i d’acord amb la clàusula XIV del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir a les següents 
empreses un termini no superior a tres dies hàbils per tal que aportin la següent 
documentació:   
 
 



ECOGIRONINA DE DEPÒSITS, SL; FRAGNOR, SL (TRADEVE); VIUDA DE LAURO 
CLARIANA, SL i CHATARRAS DEL DUERO, SL:  
 
- Document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la 
forma i termini indicat pel plec en el cas que resulti adjudicatari. 
 
 
CASA NUALART, SL: 
 
- Escriptura de constitució de l’entitat i de les seves modificacions, degudament inscrita 
en el Registre Mercantil i el NIF (originals o còpies compulsades). 

 
- Escriptura de poder del representant, degudament inscrita en el registre públic 
corresponent i el DNI (originals o còpies compulsades). 
 
- Declaració responsable subscrita per l’empresari, en la que expressi que els 
administradors de la persona jurídica, en el seu cas, no incorren en cap de les 
prohibicions per a contractar amb l’Administració, de l’article 60 del TRLCSP, i d’estar 
al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, de 
conformitat amb el model de l’Annex I del plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte. 
 
- Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera, d’acord amb el previst 
a la clàusula XI del plec. 
 
- La següent documentació en relació a l’acreditació de la solvència tècnica i 
professional prevista a la clàusula XII del plec: 
 

a) Una relació dels principals treballs realitzats en els últims 5 anys que inclogui import, 
dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquestes s’acreditaran mitjançant 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat 
del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari. Serà necessari que s’acrediti haver realitzat com a mínim dos treballs de 
similars característiques a les de l’objecte del contracte, mitjançant documents que, en 
conjunt, certifiquin com a mínim un volum de 100 vehicles desballestats. 

b) Indicació del personal tècnic de l’empresa, que participarà en l’execució del 
contracte. 

 
 
GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES: 
  
- Declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions 
establertes legalment per contractar amb l’Administració, de conformitat amb el model 
de l’Annex II del plec de clàusules administratives particulars, degudament completat 
(falta indicar l’expedient en relació al qual s’aporta la declaració). 

 
- Document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la 
forma i termini indicat pel plec en el cas que resulti adjudicatari. 
 
 
 



Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:25h i 
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
   
 
Vist i plau  
El President       La secretària 
 
 
 
Eduard Berloso Ferrer     Berta Gratacós Cubarsí 


