
 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L’OBERTURA DEL SOBRE 

NÚMERO 1 DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA NAU DEL 

FOSSAT, REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 

DOS PONTS GRUA I D’UNA COMPACTADORA DE RESIDUS URBANS DE LA PLANTA 

DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE RESIDUS DE CAMPDORÀ – EXPEDIENT 20200001 

 

 

Lloc: Reunió virtual 

Data: 25 de maig de 2020 

Hora: 9.00 

 

 

Assistents: 

 

- President Jordi Pons Ribas, director gerent de TRARGISA 

- Secretària Roser Massanas i Ordóñez, cap d’Administració i Recursos Humans de 

TRARGISA 

- Vocals Lluís Pau Gratacós, vicesecretari de l’Ajuntament de Girona 

 Glòria Rigau Solé, viceinterventora de l’Ajuntament de Girona 

 Empar Vila Coch, cap de serveis urbans de l’Ajuntament de Girona 

 

 

L’objecte de la sessió és l’obertura del sobre número 1 que conté la documentació 

administrativa i tècnica de les proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar 

les obres d’ampliació de la nau del fossat, redacció del projecte executiu i subministrament i 

muntatge de dos ponts grua i d’una compactadora de residus urbans de la planta de 

valorització energètica de residus de Campdorà, per un import d’un milió cent noranta mil nou-

cents vuitanta-set euros (1.190.987,00 €), 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. 

 

El president dona compte que s’han presentat dins de termini les proposicions de les empreses 

següents: 

 

1. ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, amb CIF A-08112716 

2. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA, amb CIF A-58543596 



 

3. VORACYS, SL, amb CIF B-65699092 

 

Tot seguit, la presidència ordena l’obertura del sobre número 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 de les empreses 

licitadores i demés requisits a què es refereix la normativa, així com de la demés documentació 

exigida en el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació. 

 

L’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU aporta el DEUC, la documentació 

detallada al punt 10.1 del plec de prescripcions tècniques particulars i la documentació que 

acredita els requisits de solvència de la clàusula 8. 

 

L’empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA aporta el DEUC de 

l’empresa així com DEUC de l’empresa que preveu subcontractar, document de compromís de 

subcontractació d’obra, certificats i documents de vigència de classificació empresarial 

d’ambdues empreses, certificats d’inscripció al RELI i al ROLECE d’ambdues empreses i la 

documentació detallada del punt 10.1 del plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

L’empresa VORACYS, SL aporta el DEUC, la documentació detallada al punt 10.1 del plec de 

prescripcions tècniques particulars i el certificat d’inscripció al RELI. 

 

S’acorda donar trasllat de la documentació administrativa i tècnica als tècnics per tal que 

emetin informe en relació amb el compliment de les característiques tècniques establertes en el 

plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

Finalitzat l’acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 9.45 h, i signa 

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

 

 

El president      La secretària 

 

 

Jordi Pons Ribas     Roser Massanas i Ordóñez 
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