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Contractació-20 
DA/mme 
Núm. Exp.: 2016/1046 
 
 
 
Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per l’ obertura dels sobres A de la 
contractació del servei de revisió periòdica d’inst al·lacions d’alt risc prevista al 
decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’establ eixen les condicions 
higienicosanitàries per a la prevenció i el control  de la legionel·losi, referits a la 
documentació administrativa relativa als requisits d’aptitud per a contractar 

 

 

Identificació de la sessió 

Contracte:  Servei de revisió periòdica d’instal·lacions d’alt risc prevista al decret 
352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per 
a la prevenció i el control de la legionel·losi 

Procediment licitatori:  obert             Tramitació:  ordinària 

Data: 7 de juliol de 2016                      Horari: de les 9.00 a les 9.30 hores 

Lloc:  Sala del Consell Rector de Dipsalut (c/ Pic de Peguera, 15, de Girona) 

 

Ordre del dia 

1. Constitució de la Mesa de Contractació 

2. Obertura dels sobres A  

 

Assistents 

Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la clàusula 
13.1 del plec de clàusules administratives particulars, regulador d’aquest contracte, 
amb l’assistència de les següents persones:   

Com a president:  
 
• El Sr. Francesc Xavier del Acebo Peña, cap d’Àrea de Protecció de la Salut de 

Dipsalut,  
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Com a vocals:  
  
• El Sr. David Àlvarez Carreño, cap d’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de 

Dipsalut, en substitució del Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de Dipsalut. 
• La Sra. Maria del Mar Domènech i Sistané, interventora delegada de Dipsalut, en 

substitució de la Sra. Núria Josa Arbonès, interventora de Dipsalut. 
• La Sra. Imma Vilà, tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut. 
• La Sra. Laura Arjona i López, tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut de 

Dipsalut 
 
 
Com a secretari,  
• La Sra. Pilar Castro Sot, tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut, en 

substitució del tècnic responsable de contractació de Dipsalut 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

1. La presidència 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, 
TRLCSP). 

2. S’examina la documentació presentada per les quatre empreses licitadores que es 
detallen a continuació, corresponent als sobres “A”: 

Empreses licitadores  Núm.  NIF Registre d’entrada  Data i 
Hora 

ARTICLE 11 DIVERSIFICACIÓN SL B62821251 RE 16/2644 28/06/2016   
13:45 h. 

SALINAS TRATAMIENTOS Y 
SERVICIOS SL 

B62583026 RE 16/2656 29/06/2016  
14:54 h. 

ECA,ENTIDAD COLABORADORA DE 
LA ADMINISTRACION SLU 

B08658601 RE 16/266 30/06/2016  
09:59 h. 

AMBIENTAL EIC SLU B62919220 e-mail amb justificant 
d’enviament per correu 

postal 

RE16/2677 

30/06/2016 

12.19h 

04/07/2016  
12:22 h. 
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Es determina que la documentació aportada per les empreses licitadores presenta les 
següents mancances conforme als requeriments de la clàusula 12.7 A) del plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP):  

Empreses licitadores  Mancances  

ARTICLE 11 DIVERSIFICACIÓN SL 
(B62821251) 

Documentació correcta 

SALINAS TRATAMIENTOS Y 
SERVICIOS SL (B62583026) 

a) Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar 
(clàusula 10): 

• Escriptura constitució de l’empresa: no 
compulsada 

• L’objecte social que consta a l’escriptura 
presentada no es correspon amb l’objecte del 
contracte 

b) Documentació acreditativa de l’habilitació 
professional: 

• No aporta autorització del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya per actuar com a 
ECA segons RD 352/2004, de 27 de juliol 

 
ECA,ENTIDAD COLABORADORA 
DE LA ADMINISTRACION SLU   
(B08658601) 

Documentació correcta 

AMBIENTAL EIC SLU (B62919220) Documentació correcta 

 

De conformitat amb la clàusula 13.2 del PCAP, s’acorda atorgar un termini d’audiència 
de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del corresponent 
requeriment per tal que presenti per escrit la documentació que acrediti la justificació 
requerida. Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no ha rebut la 
informació sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es 
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora 
exclosa de la licitació 

I sense més assumptes per tractar, la presidència aixeca la sessió a l’hora indicada a 
l’encapçalament, de la qual, com a secretari i per deixar-ne constància, n’estenc 
aquesta acta. 

La Secretària de la  Mesa                                Vist i plau 

                                                                         El president de la Mesa de Contractació 

 

 

Sra. Pilar Castro Sot                                          Sr. Francec Xavier del Acebo Peña 


