
 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL 

SUBMINISTRAMENT DE CLORUR FÈRRIC PER A L’EDAR DE GIRONA – EXPEDIENT 

20220016 

 

 

Lloc: Reunió virtual 

Data: 2 de setembre de 2022 

Hora: 13:20h 

 

 

Assistents: 

 

- President Jordi Pons Ribas, director gerent de TRARGISA 

- Secretària Judit Gómez Fugarolas, cap d’Administració i Recursos Humans de 
TRARGISA 

- Vocals Glòria Rigau Solé, interventora de l’Ajuntament de Girona 

 Marta Llorens Ferrer, assessora jurídica de l’Ajuntament de Girona 

 Empar Vila Coch, cap de la subàrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Girona 

 

L’objecte de la sessió és l’obertura del sobre número 2 que conté la proposició relativa als criteris 

d’adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les proposicions 

presentades en la licitació convocada per adjudicar el subministrament de clorur fèrric per a 

l’EDAR de Girona, per un import de vint-i-un mil, vuit-cents setanta-cinc euros (21.875€), IVA 

exclòs. 

 

El president declara constituïda la Mesa, de conformitat amb l’acord del Consell d’Administració 

de composició de la Mesa de Contractació, de data 24 d’octubre de 2018, i llegeix les disposicions 

legals aplicables. 

 

Amb caràcter previ, el president de la Mesa dona compte de les empreses que han presentat 

oferta a la licitació i que han estat admeses: 

 

1. KEMIRA IBERICA, SA, amb CIF A-08807595 

 

L’empresa ha aportat la documentació administrativa sol·licitada i la fitxa tècnica del producte ha 

estat valorada favorablement pel responsable del contracte. 

 



 

 

OFERTA: 

 

KEMIRA IBERICA, SA, amb CIF A-08807595 

 

Preu unitari del subministrament: 160,00€/t 

Preu total del contracte: 20.000€, sense IVA 

Sí es garanteix una assistència tècnica presencial a la planta de TRARGISA en un termini inferior 

a les 24 hores des de l’avís 

 

La Mesa de Contractació procedeix a realitzar la valoració de l’oferta presentada, d’acord amb 

els criteris establerts al plec de clàusules administratives particulars 

 

Valoració de l’oferta KEMIRA IBERICA, SA 

 

- Preu del subministrament: 20.000€, IVA exclòs 

 

Puntuació: 

97,50 x 20.000€ 

= 97,50 punts 

20.000€ 

 

Millora en l’atenció tècnica: 2,5 punts 

 

TOTAL: 100 punts 

 

A la vista que l’oferta presentada és correcta i de la puntuació obtinguda, es proposa a l’òrgan 

de contractació: 

 

• Adjudicar a l’empresa KEMIRA IBERICA, SA, amb CIF A-08807595 el contracte de 

subministrament de clorur fèrric a l’EDAR de Girona.  

 

Es comprova que l’empresa està inscrita al ROLECE. 

 

La Mesa acorda que la secretària de la Mesa procedeixi a requerir a l’empresa KEMIRA 

IBERICA, SA tota la documentació que sigui necessària per procedir a l’adjudicació del contracte, 

les garanties definitives i tota aquella documentació que no consta inscrita en el ROLECE, 

concretament l’apoderament. 

 



 

Finalitzat l’acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13.23 h, i signa 

aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe. 

 

 

 

El president      La secretària 

 

 

 

Jordi Pons Ribas     Judit Gómez Fugarolas 
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