ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L’OBERTURA DEL SOBRE
NÚMERO 1 DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LOTS, SUPERVISIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES I
LLIURAMENT DE SUBMINISTRAMENTS, DIRECCIÓ DE L’OBRA I POSADA EN MARXA
DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA
DE RESIDUS DE CAMPDORÀ – EXPEDIENT 20190009

Lloc: Sala Renart de l’Ajuntament de Girona
Data: 24 de setembre de 2019
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

Glòria Rigau Solé, viceinterventora de l’Ajuntament de Girona
Lluís Pau Gratacós, vicesecretari de l’Ajuntament de Girona
Jordi Figueras Bosch, cap d’àrea de sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona

L’objecte de la sessió és l’obertura del sobre número 1 que conté la documentació
administrativa de les proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar el servei
d’assistència tècnica per a la contractació de lots, supervisió de l’execució de les obres i
lliurament de subministraments, direcció de l’obra i posada en marxa de les actuacions de
millora de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà, per un import de noucents vuitanta-nou mil quatre-cents setanta quatre euros (989.474,00 €), 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. RECUPERACIÓN DE ENERGÍA, SAU (FICHTNER RESA), amb CIF A-58272253
2. TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL, amb CIF B-84840685

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 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA, SAU (FICHTNER RESA) aporta el DEUC i
certificat d’inscripció al RELI.

L’empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL aporta el DEUC i cartes de compromís de
col·laboració amb altres empreses.

Es comprova la documentació administrativa presentada per les empreses. Es detecta que
l’empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL no ha omplert l’apartat del DEUC relatiu a la
solvència tècnica. Es comprova la inscripció al RELI de l’empresa. La solvència tècnica que
consta inscrita no es correspon amb la solvència tècnica requerida al plec de clàusules
administratives particulars, ja que no es tracta de treballs de naturalesa igual o similar que els
que constitueixen l’objecte del contracte ni, la majoria d’ells, són dels últims tres anys.

S’acorda requerir l’empresa per tal que en el termini de cinc dies hàbils presenti la
documentació que acrediti la solvència tècnica, d’acord amb allò establert al punt 8 del plec de
clàusules administratives particulars.

S’acorda continuar amb els tràmits de la licitació i obrir el sobre número 2, amb la
documentació tècnica, tot i entenent que si l’empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL no
acredita la solvència dins del termini serà exclosa del procediment.

La data d’obertura del sobre número 2 serà el dia 24 de setembre de 2019, a les 9.05 h, a la
Sala Renart de l’Ajuntament de Girona, a la plaça del Vi, 1, 1r pis.

Finalitzat l’acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 9.05 h, i signa
aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.

El president

La secretària

Jordi Pons Ribas

Roser Massanas i Ordóñez

