
 

 

 

Contractació-20 
JB/mp 
Núm. Exp.: 2015/1723 
 
 

Acta de la reunió interna 
A de les proposicions, que contene
acreditativa del complime
licitació. Girona. 

 

Identificació de la sessió

Contracte:  dels serveis necessaris per al desenvolupament dels programes (Pt01 i 
Pt02) de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix 
risc per a la transmis

Procediment licitatori:

Data: 17 de novembre de 2015

Lloc:  Consell Rector

Reunió interna   

 

Ordre del dia 

1. Constitució de la Mesa de Contractació i incidències

2. Obertura dels sobres A i qualificació de la documentació administrativa

 

Assistents 

Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats 
clàusula administrativa 1
l’assistència dels següents:

Com a president: 

Com a vocals:  

─ El Sr. Jordi Brunet i Badosa, en substitució del Sr. Jor
secretari de Dipsalut

─ La Sra. Maria del Mar Dom
Dipsalut. 

de la reunió interna de la Mesa de Contractació per l’ obertura del
de les proposicions, que contene n la documentació 

acreditativa del complime nt dels requisits legals previs p er a p

Identificació de la sessió  

serveis necessaris per al desenvolupament dels programes (Pt01 i 
Pt02) de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix 
risc per a la transmissió de la legionel·losi  

Procediment licitatori:  obert             Tramitació:  ordinària 

17 de novembre de 2015           Horari: de les 9:00 hores a les 9:30 hores

Consell Rector de Dipsalut  (c/ Pic de Peguera, 15  Girona)                  

1. Constitució de la Mesa de Contractació i incidències 

bertura dels sobres A i qualificació de la documentació administrativa

Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats 
clàusula administrativa 13.1 del plec regulador d’aquest contracte
l’assistència dels següents:   

Com a president: ─ Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas

Com a vocals:   

di Brunet i Badosa, en substitució del Sr. Jordi Batllori i Nou
secretari de Dipsalut. 

 La Sra. Maria del Mar Domènech i Sistané, interventora delegada de 
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obertura del s sobres 
n la documentació administrativa 

er a participar en la 

serveis necessaris per al desenvolupament dels programes (Pt01 i 
Pt02) de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix 

de les 9:00 hores a les 9:30 hores 

(c/ Pic de Peguera, 15  Girona)                                

bertura dels sobres A i qualificació de la documentació administrativa 

Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la 
ec regulador d’aquest contracte, amb 

osep Maria Corominas i Barnadas  

di Batllori i Nouvilas, 

ènech i Sistané, interventora delegada de 



 

 

 

─ El Sr. Xavier del Acebo Pe

─ La Sra. Pilar Castro i Sot, Responsable de programes de l’
Protecció de la Salut

─ La Sra. Imma Vil

─ La Sra. Cristina Esparraguera i Cla, t
Salut. 

─ La Sra. Laura Arjona i López, t

Com a secretària:

─ Sra. Maria Puigdemont i Vi

Excusen la seva assistència

              ─ Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de Dipsalut.

 

Desenvolupament de la sessió

1. La presidència obre la sessió
conforme el disposat a la 
particulars del contracte de referència, el 
qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del secto
l’apartat 10è de la DA2a 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). 

2. El secretari exposa que, atès que el procedim
data 23 d’octubre de 2015
el Perfil de Contractant de Dipsalut l’anunci de licitació corresponent. 

Finalitzat el termini de presentació de proposicions
el secretari de Dipsalut emet el certificat d’empreses participants en el procediment 
licitatori per a la contractació del servei de referència. Segons consta en aquest 
certificat, han presentat documentació per a participar en l
següents: 

Empreses licitadores  

1) CECAM, S.L.U. 
BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.
2) EMINFOR, S.L. 
JORGE OLIVER-RODÉS SEN
 
3) UNI2 – 

 El Sr. Xavier del Acebo Peña, cap de l’Àrea de Protecció de la Salut

 La Sra. Pilar Castro i Sot, Responsable de programes de l’
ió de la Salut. 

 La Sra. Imma Vilà i Vendrell, tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut

 La Sra. Cristina Esparraguera i Cla, tècnica de l’Àrea de Protecció de la 

 La Sra. Laura Arjona i López, tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut

m a secretària:  

 Sra. Maria Puigdemont i Viñals, tècnica de contractació. 

Excusen la seva assistència 

 Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de Dipsalut. 

 

Desenvolupament de la sessió  

obre la sessió i dóna per constituïda la Mesa de Contractació, 
conforme el disposat a la clàusula 13.1 del Plec de clàusules administratives 
particulars del contracte de referència, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic, i d’acord amb 
l’apartat 10è de la DA2a 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 (d’ara en endavant, 

El secretari exposa que, atès que el procediment licitatori de referència és obert, en 
23 d’octubre de 2015 es publica en el BOPG núm. 205, al DOGC núm. 6982

el Perfil de Contractant de Dipsalut l’anunci de licitació corresponent. 

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, en data 12 de novembre de 2015
el secretari de Dipsalut emet el certificat d’empreses participants en el procediment 
licitatori per a la contractació del servei de referència. Segons consta en aquest 

han presentat documentació per a participar en la licitació les empreses 

 Núm.  NIF Registre 
d’entrada 

BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L. 
B-17612607 
B-63701775 

 
RE 15/4423 

RODÉS SEN 
B-59035675 
Z-46127503 

 
RE 15/4469 

 
UNION A-48103212 Fax amb Fax 12/11/2015 12:54h.
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ña, cap de l’Àrea de Protecció de la Salut. 

 La Sra. Pilar Castro i Sot, Responsable de programes de l’Àrea de 

à i Vendrell, tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut. 

ècnica de l’Àrea de Protecció de la 

ècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut.    

 

uïda la Mesa de Contractació, 
.1 del Plec de clàusules administratives 
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 

r públic, i d’acord amb 
l’apartat 10è de la DA2a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

(d’ara en endavant, 

ent licitatori de referència és obert, en 
205, al DOGC núm. 6982 i en 

el Perfil de Contractant de Dipsalut l’anunci de licitació corresponent.  

12 de novembre de 2015, 
el secretari de Dipsalut emet el certificat d’empreses participants en el procediment 
licitatori per a la contractació del servei de referència. Segons consta en aquest 

a licitació les empreses 

Data i Hora  

 
09/11/2015  13:21h. 

 
12/11/2015  12:18h. 

 
Fax 12/11/2015 12:54h. 



 

 

 

INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, 
S.A. 

 

3.  Es procedeix a continuació a l’obertura de
la documentació administrativa acreditativa del compliment dels requisits legals previs 
per a contractar amb l’Administració

Examinada i qualificada dita
Mesa de Contractació constata el següent:

a) Empreses amb la documentació administrativa corr ecta:

─ Cap 

 

b) Empreses a les quals s’han apreciat defectes mat erials o errors 
esmenables en la seva documentació administrativa:

─ 1) CECAM, S.L.U.

─ 2) EMINFOR, S.L.

─ 3) UNI2 – UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA

 
 

c) Empreses excloses per no acreditar el compliment  dels requisits establerts 
en les clàusules administratives 9, 10, 11 i 12.7 d el Plec
contracte , en concordança amb l’article 146 del TRLCSP:

─ Cap. 

 

4. Per tot l’exposat, la M
empreses licitadores l’esmena dels defectes o mancances observats en la 
documentació administrativa inclosa en el sobre A. 
annex, el detall dels requeriments d’esm

 

 

I sense més assumptes per tractar, 
l’encapçalament, de la qual, com a secretària
aquesta acta. 

 

INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, justificant 
d’enviament per 

correu postal 
RE 15/4519 

RE 16/11/2015 14:29 h.

Es procedeix a continuació a l’obertura dels sobres A de les proposicions, 
la documentació administrativa acreditativa del compliment dels requisits legals previs 
per a contractar amb l’Administració. 

Examinada i qualificada dita documentació administrativa presentada dels licitadors
Mesa de Contractació constata el següent: 

a) Empreses amb la documentació administrativa corr ecta:  

b) Empreses a les quals s’han apreciat defectes mat erials o errors 
esmenables en la seva documentació administrativa:  

1) CECAM, S.L.U.-BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L. 

2) EMINFOR, S.L.- JORGE OLIVER-RODÉS SEN 

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. 

c) Empreses excloses per no acreditar el compliment  dels requisits establerts 
en les clàusules administratives 9, 10, 11 i 12.7 d el Plec  regulador d’aquest 

, en concordança amb l’article 146 del TRLCSP:  

Per tot l’exposat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat
empreses licitadores l’esmena dels defectes o mancances observats en la 
documentació administrativa inclosa en el sobre A. S’adjunta a aquesta acta

el detall dels requeriments d’esmena a cadacuna de les empreses licitadores.

I sense més assumptes per tractar, la presidència aixeca la sessió 
a qual, com a secretària i per deixar-ne constància
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RE 16/11/2015 14:29 h. 

ls sobres A de les proposicions, referits a 
la documentació administrativa acreditativa del compliment dels requisits legals previs 

presentada dels licitadors, la 

 

b) Empreses a les quals s’han apreciat defectes mat erials o errors 

c) Empreses excloses per no acreditar el compliment  dels requisits establerts 
regulador d’aquest 

per unanimitat requerir a les tres 
empreses licitadores l’esmena dels defectes o mancances observats en la 

S’adjunta a aquesta acta com a 
ena a cadacuna de les empreses licitadores. 

 a l’hora indicada a 
ne constància, estenc 



 

 

 

La secretària de la Mesa

                                                                         

 

 

Sra. Maria Puigdemont 

de la Mesa                                 Vist i plau 

                                                                         El president de la Mesa de Contractació

 i Viñals                        Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas
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de la Mesa de Contractació 

Josep Maria Corominas i Barnadas 



 

 

 

Annex 

 

5 


