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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 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: 30 de maig del 2016 
Hora: 13:00 hores 
 
Assistents:  
President:  Sr. Eduard Berloso Ferrer, Tinent d’Alcalde de la Corporació 
Vocals:    - Sr. Joan Alcalà Quiñones, Regidor de Mobilitat i Via Pública 

    - Sra. M. Mercè Teixidor Oliveda, cap de Mobilitat i Via Pública   
    - Sr. Pere Albertí Serra, regidor del grup municipal ERC-AM-MÉS 
    - Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació 
    - Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació  

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

 
També hi són presents: 
- senyora Elisabet Sureda Costa, tècnica adscrita al Servei de Contractació i Compres 
- senyor Pere Casas Vall·llosera, enginyer municipal de Mobilitat i Via Pública 
 
Hi assisteixen: 
- El senyor Iván Jiménez, amb DNI: 53128775V, en representació de l’empresa 
DESGUACES LA CABAÑA. SL 
- El senyor Artur Escardó, amb DNI: 37740587W, en representació de l’empresa 
VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL 
 
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 2 de la 
licitació per a la contractació del 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. 

 
 



En relació a l’admissió dels licitadors i en compliment de l’establert a l’article 82 del 
Reglament general de la Llei de contractes, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 15 
de març, passat el termini concedit per esmenar els defectes i les omissions 
detectades en la documentació administrativa continguda en el sobre número 1 
presentat per les empreses: ECOGIRONINA DE DEPÒSITS, SL; FRAGNOR, SL 
(TRADEVE); VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL; CASA NUALART, SL i GRUPO DE 
BLAS RECUPERACIONES, la Mesa determina que aquestes han esmenat els 
defectes detectats en el sobre 1 dins del termini establert i que compleixen   amb els 
requisits previstos a què es refereix l’article 146 del TRLCSP i continguts a la clàusula 
XIII.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació. 

L’empresa CHATARRAS DEL DUERO, SL, no ha esmenat els defectes i omissions 
detectats en el sobre núm. 1 dins el termini establert, concretament  no ha presentat el 
document original de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances 
en la forma i dins el termini atorgat a l’efecte. Pel que d’acord amb el previst a la 
clàusula XVI.4 del PCAP, la Mesa la declara exclosa de la licitació, per no complir el 
requisits establerts en el PCAP. 

 

En conseqüència es declaren admeses les ofertes presentades per: 

 
-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 
-GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES 
 

 
La Presidència ordena l’obertura del sobre número 2, donant a conèixer el seu 
contingut: 

• Oferta núm. 1: presentada per l’empresa ECOGIRONINA DE DEPÒSITS, SL 
 

Preus per vehicle:  

-Motocicletes/ Bicicletes/ Ciclomotors: 23 euros per vehicle 

-Altres vehicles amb massa no superior a 800 kg: 60 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 800 kg i no superior a 3.500 kg: 80 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 3.500 kg: 100 euros per vehicle 

 
 

• Oferta núm. 2: presentada per l’empresa RECYCLE CAR, SL 
 

Preus per vehicle:  

-Motocicletes/ Bicicletes/ Ciclomotors: 15 euros per vehicle 

-Altres vehicles amb massa no superior a 800 kg: 30 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 800 kg i no superior a 3.500 kg: 100 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 3.500 kg: 300 euros per vehicle 



 
 

• Oferta núm. 3: presentada per l’empresa CASA NUALART, SL 
 

Preus per vehicle:  

-Motocicletes/ Bicicletes/ Ciclomotors: 25 euros per vehicle 

-Altres vehicles amb massa no superior a 800 kg: 50 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 800 kg i no superior a 3.500 kg: 220 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 3.500 kg: 300 euros per vehicle 

 

• Oferta núm. 4: presentada per l’empresa DESGUACES LA CABAÑA, SL 
 

Preus per vehicle:  

-Motocicletes/ Bicicletes/ Ciclomotors: 25 euros per vehicle 

-Altres vehicles amb massa no superior a 800 kg: 220 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 800 kg i no superior a 3.500 kg: 400 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 3.500 kg: 600 euros per vehicle 

 

• Oferta núm. 5: presentada per l’empresa RECUPERACIONS SANT JULIÀ, SL 
 

Preus per vehicle:  

-Motocicletes/ Bicicletes/ Ciclomotors: 20 euros per vehicle 

-Altres vehicles amb massa no superior a 800 kg: 50 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 800 kg i no superior a 3.500 kg: 152 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 3.500 kg: 310 euros per vehicle 

 

• Oferta núm. 6: presentada per l’empresa FRAGNOR, SL (TRADEVE) 
 

Preus per vehicle:  

-Motocicletes/ Bicicletes/ Ciclomotors: 27 euros per vehicle 

-Altres vehicles amb massa no superior a 800 kg: 80 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 800 kg i no superior a 3.500 kg: 140 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 3.500 kg: 475 euros per vehicle 

 

• Oferta núm. 7: presentada per l’empresa VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL 
 

Preus per vehicle:  

-Motocicletes/ Bicicletes/ Ciclomotors: 31 euros per vehicle 

-Altres vehicles amb massa no superior a 800 kg: 175 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 800 kg i no superior a 3.500 kg: 210 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 3.500 kg: 600 euros per vehicle 



 
 

• Oferta núm. 8: empresa CHATARRAS DEL DUERO, SL- EXCLOSA 
 

 
• Oferta núm. 9: presentada per l’empresa GRUPO DE BLAS 

RECUPERACIONES 
 

Preus per vehicle:  

-Motocicletes/ Bicicletes/ Ciclomotors: 25 euros per vehicle 

-Altres vehicles amb massa no superior a 800 kg: 55 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 800 kg i no superior a 3.500 kg: 161 euros per vehicle 

-Vehicles amb massa superior a 3.500 kg: 210 euros per vehicle 

 
 
La Mesa acorda fer tramesa de la documentació del sobre número 2 a Mobilitat i Via 
Pública per tal que emeti informe de valoració de les proposicions econòmiques. 
 
  
Finalitzat l’acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:10h, de 
la qual cosa dono fe. 
 
 
La secretària       Vist i plau  
        El President 
  
 
 
 
Berta Gratacós Cubarsí     Eduard Berloso Ferrer  
 

 


