
 

 

 

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

Acta de la reunió interna 
esmenes presentades relatives als
la documentació administrativa 
previs p er a participar en la licitació. 

 

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·lac
risc per a la transmissió de la legionel·losi

Procediment licitatori:

Data: 26 de novembre de 2015

Lloc:  Consell Rector

Reunió interna   

 

Ordre del dia 

1. Examen de les esmenes relatives 
sobres A presentades pels licitadors prèviament requerits.

 

Assistents 

Es constitueix la Mes
clàusula administrativa 1
l’assistència dels següents:

Com a president: 

Com a vocals:  

─ El Sr. Jordi Brunet i Ba
secretari de Dipsalut

─ La Sra. Maria del Mar Dom
Dipsalut. 

de la reunió interna de la Mesa de Contractació per la comprovació 
esmenes presentades relatives als  sobres A de les proposicions, que contene

administrativa acreditativa del complime nt dels requisits 
er a participar en la licitació. Girona. 

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·lac
risc per a la transmissió de la legionel·losi  

Procediment licitatori:  obert             Tramitació:  ordinària 

de novembre de 2015          Horari: de les 11:30 hores a les 

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

de les esmenes relatives a la documentació administrativa inclosa 
sobres A presentades pels licitadors prèviament requerits. 

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

resident: ─ Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas

   

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

 La Sra. Maria del Mar Domènech i Sistané, interventora delegada de 

1 

la comprovació de les 
de les proposicions, que contene n 

nt dels requisits legals 

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 

hores a les 12:30 hores 

Peguera, 15  Girona)                                

a la documentació administrativa inclosa als 

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

ep 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 S
Protecció de la Salut

─ La Sra. Imma Vil

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

─ La Sra. Laura Arjona i López, 

Com a secretària

─ Sra. Maria Puigdemont

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 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
TRLCSP). 

2. La secretària fa constar que la Mesa de Contractació en sessió de data 17 de 
novembre de 2015 acordà requerir a tots els licitadors esmenar deficiències de la 
documentació administrativa presentada en el sobre
correu electrònic i també telefònicament
requeriment d’esmena i el termini i la forma per dur

3. Les empreses licitadores que han 
de deficiències, dins del termini con
 
Empreses licitadores  

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

 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’Àrea de 
Protecció 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

cretària:  

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 

olupa 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, 

La secretària fa constar que la Mesa de Contractació en sessió de data 17 de 
novembre de 2015 acordà requerir a tots els licitadors esmenar deficiències de la 
documentació administrativa presentada en el sobre A. A tal efecte, es comunicà 

i també telefònicament a les empreses licitadores afectades 
requeriment d’esmena i el termini i la forma per dur-la a terme. 

es empreses licitadores que han presentat documentació a requeriment d’esmena 
de deficiències, dins del termini concedit, són les següents: 

 Núm.  NIF Registre 
d’entrada 

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

 
RE 15/4588 

RODÉS SEN 
B-59035675 
Z-46127503 

RE 15/4600 
 

UNION 
INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, 

A-48103212 RE 15/4602 

2 

ña, cap de l’Àrea de Protecció de la Salut. 

ot, 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 

tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut.    

 

i dóna per constituïda la Mesa de Contractació, 
.1 del Plec de clàusules administratives 
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 

olupa 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 

(d’ara en endavant, 

La secretària fa constar que la Mesa de Contractació en sessió de data 17 de 
novembre de 2015 acordà requerir a tots els licitadors esmenar deficiències de la 

A. A tal efecte, es comunicà per 
a les empreses licitadores afectades el 

presentat documentació a requeriment d’esmena 

Data i Hora  

 
24/11/2015  13:48h. 

  25/11/2015  12:30h. 
 

25/11/2015 13:02h. 



 

 

 

 

3.  Examinada i qualificada la
licitadors, la Mesa de Contractació constata el se

a) Empreses amb la documentació administrativa

─ CECAM, S.L.U.

─ EMINFOR, S.L.
 

b) Empreses excloses per no acreditar el compliment dels requisits establerts 
en les clàusules adm
contracte , en concordança amb l’article 146 del TRLCSP:

─ UNI2 – UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A.

4. Per tot l’exposat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat excloure a la 
mercantil UNI2 – UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. del procediment 
d’adjudicació pels motius que tot seguit es detallen:

1) En relació al Sr. Diego Regil Álvarez, amb NIF 30651252 A, i a la Sra. Telma 
Urquijo Fernández, proposats com a responsables de l’acció 1 (Pla
caracterització de la instal·lació i Pla d’assessorament), per tal d’acreditar 
adequadament la solvència tècnica exigida, cal que presentin un certificat estès per 
un organisme, amb la suficient competència, que informi que les especialitats 
d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, presentada per 
l’especialitat d’Enginyeria Tècnica de Minas, presentada per 
Urquijo, són especialitats habilitants professionalment i tenen en l’àmbit de la seva 
especialitat tècnica i competències especifiques, la redacció de projectes per a 
edificacions, relacionats amb les instal·lacions d’aigua sanitària. 

a) No s’acredita en relació 
d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions l’habil
l’àmbit de la seva especial
de projectes per a edificacions relacionats amb les instal·lacions d’aigua 
sanitària.  

b) No s’acredita en relació 
d’Enginyeria Tècnica de Mines l’habilita professionalment i té en l’àmbit de la 
seva especialitat tècnica competències específiques en la redacció de projectes 
per a edificacions relacionats amb les instal·lacions d’aigua sanitària. 
 

En relació a la Sra. Raquel Vizan Pérez, al Sr. Diego Regil Álvarez, amb NIF 
30651252 A, i a la Sra. Telma Urquijo Fernández,
l’acció 1 (Pla de caracterització de la instal·lació i Pla d’assessorament), manca 
indicar que han assumit responsabilitats amb tasques relacionades amb l’objecte del 
contracte en els darrers 3 anys, que haurà d’incloure els imports, dates i destinatari, 

Examinada i qualificada la documentació administrativa esmenada presentada p
, la Mesa de Contractació constata el següent: 

a) Empreses amb la documentació administrativa  esmenada

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

, S.L. - JORGE OLIVER-RODÉS SEN 

) Empreses excloses per no acreditar el compliment dels requisits establerts 
en les clàusules adm inistratives 11.1.B i 13.2 del Plec regulador d’aquest 

, en concordança amb l’article 146 del TRLCSP:  

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. 

Per tot l’exposat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat excloure a la 
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. del procediment 

d’adjudicació pels motius que tot seguit es detallen: 

al Sr. Diego Regil Álvarez, amb NIF 30651252 A, i a la Sra. Telma 
, proposats com a responsables de l’acció 1 (Pla

caracterització de la instal·lació i Pla d’assessorament), per tal d’acreditar 
adequadament la solvència tècnica exigida, cal que presentin un certificat estès per 
un organisme, amb la suficient competència, que informi que les especialitats 

ia Tècnica de Telecomunicacions, presentada per al senyor Diego Regil
l’especialitat d’Enginyeria Tècnica de Minas, presentada per a la senyora Telma 

són especialitats habilitants professionalment i tenen en l’àmbit de la seva 
ica i competències especifiques, la redacció de projectes per a 

edificacions, relacionats amb les instal·lacions d’aigua sanitària.  

en relació al senyor Diego Regil Álvarez
d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions l’habilita professionalment i té en 
l’àmbit de la seva especialitat tècnica competències específiques en la redacció 
de projectes per a edificacions relacionats amb les instal·lacions d’aigua 

en relació a la Sra. Telma Urquijo Fernández
d’Enginyeria Tècnica de Mines l’habilita professionalment i té en l’àmbit de la 
seva especialitat tècnica competències específiques en la redacció de projectes 
per a edificacions relacionats amb les instal·lacions d’aigua sanitària. 

la Sra. Raquel Vizan Pérez, al Sr. Diego Regil Álvarez, amb NIF 
30651252 A, i a la Sra. Telma Urquijo Fernández, proposats com a responsables de 
l’acció 1 (Pla de caracterització de la instal·lació i Pla d’assessorament), manca 

ssumit responsabilitats amb tasques relacionades amb l’objecte del 
contracte en els darrers 3 anys, que haurà d’incloure els imports, dates i destinatari, 
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esmenada presentada pels 

esmenada  correcta: 

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

Per tot l’exposat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat excloure a la 
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. del procediment 

al Sr. Diego Regil Álvarez, amb NIF 30651252 A, i a la Sra. Telma 
, proposats com a responsables de l’acció 1 (Pla de 

caracterització de la instal·lació i Pla d’assessorament), per tal d’acreditar 
adequadament la solvència tècnica exigida, cal que presentin un certificat estès per 
un organisme, amb la suficient competència, que informi que les especialitats 

al senyor Diego Regil  i 
a la senyora Telma 

són especialitats habilitants professionalment i tenen en l’àmbit de la seva 
ica i competències especifiques, la redacció de projectes per a 

Regil Álvarez que l’especialitat 
ita professionalment i té en 

fiques en la redacció 
de projectes per a edificacions relacionats amb les instal·lacions d’aigua 

Urquijo Fernández que l’especialitat 
d’Enginyeria Tècnica de Mines l’habilita professionalment i té en l’àmbit de la 
seva especialitat tècnica competències específiques en la redacció de projectes 
per a edificacions relacionats amb les instal·lacions d’aigua sanitària.  

la Sra. Raquel Vizan Pérez, al Sr. Diego Regil Álvarez, amb NIF 
proposats com a responsables de 

l’acció 1 (Pla de caracterització de la instal·lació i Pla d’assessorament), manca 
ssumit responsabilitats amb tasques relacionades amb l’objecte del 

contracte en els darrers 3 anys, que haurà d’incloure els imports, dates i destinatari, 



 

 

 

públic o privat,  dels projectes realitzats d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 
1.c (pàgina 14 del Plec Administratiu) i d’acord amb la clàusula 11.1. B.2 Acció 1 
(pàgina 17 del Plec Administratiu). 

a) S’acredita en relació a 
responsabilitats amb tasques relacionades amb l’objecte del contracte en els 
darrers 3 anys. 

b) No s’acredita en relació 
Fernández que han assumit responsabilitats amb tasques relacionades amb 
l’objecte del contracte en els darrers 3 anys.
 

Així mateix, manca acreditar que almenys una 
liderat, en els darrers 3 anys, 10 projectes objecte 

a) S’acredita en relació a 
darrers 3 anys, 10 projectes objecte d’aquest contracte.
 

Tanmateix, s’incorpora a l
tècnica dels senyors Enrique Ugarte Saez i Iker Rodriguez Santamaria.
dues persones no constaven a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el 
sobre A. Per tant, no es pot tenir en c
fa referència a cap de les persones de l’equip tècnic individualment requerides 
doncs, el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i 
solvència exigits per contractar és el de finalit
proposicions, d’acord amb l’article 146.5 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. 

2) En relació al Sr. Miquel Sabater Renart, am
formació vigent per a realitzar l’acció 4 del Pla d’Assessorament, d’acord amb la 
clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.d (pàgina 14 del Plec Administratiu) i la clàusula 11.1. 
B.2 Acció 4 (pàgina 17 del Plec Administratiu).

a) S’acredita en relació 
formació suficient per a realitzar l’acció 4 del Pla d’Assessorament, d’acord 
amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.d. Acredita formació 25 hores en 
prevenció i control de legionel·losi. 

 

 

3) En relació al Sr. Miquel Sabater Renart, amb NIF 22556182J, i el Sr. Carlos 
Borras Miralles, amb NIF 20006693M,
serveis biocides, manca indicar una relació de tasques afins realitzades en els 
darrers  5 anys, amb una relació que inclogui import, dates i destinatari, públic o 
privat, d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.e (pàgina 14 del Plec 

públic o privat,  dels projectes realitzats d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 
14 del Plec Administratiu) i d’acord amb la clàusula 11.1. B.2 Acció 1 

(pàgina 17 del Plec Administratiu).  

S’acredita en relació a la Sra. Raquel Vizan Pérez 
responsabilitats amb tasques relacionades amb l’objecte del contracte en els 

No s’acredita en relació al Sr. Diego Regil Álvarez i a la Sra. Telma Urquijo 
que han assumit responsabilitats amb tasques relacionades amb 

l’objecte del contracte en els darrers 3 anys. 

manca acreditar que almenys una de les persones 
liderat, en els darrers 3 anys, 10 projectes objecte del contracte. 

S’acredita en relació a la Sra. Raquel Vizan Pérez que ha liderat, en els 
darrers 3 anys, 10 projectes objecte d’aquest contracte. 

, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre la solvència 
dels senyors Enrique Ugarte Saez i Iker Rodriguez Santamaria.

dues persones no constaven a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el 
sobre A. Per tant, no es pot tenir en consideració aquesta documentació ja que no 
fa referència a cap de les persones de l’equip tècnic individualment requerides 
doncs, el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i 
solvència exigits per contractar és el de finalització del termini de presentació de 
proposicions, d’acord amb l’article 146.5 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. 

al Sr. Miquel Sabater Renart, amb NIF 22556182J,
formació vigent per a realitzar l’acció 4 del Pla d’Assessorament, d’acord amb la 
clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.d (pàgina 14 del Plec Administratiu) i la clàusula 11.1. 
B.2 Acció 4 (pàgina 17 del Plec Administratiu). 

en relació al Sr. Miquel Sabater Renart, amb NIF 22556182J,
formació suficient per a realitzar l’acció 4 del Pla d’Assessorament, d’acord 
amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.d. Acredita formació 25 hores en 
prevenció i control de legionel·losi.  

al Sr. Miquel Sabater Renart, amb NIF 22556182J, i el Sr. Carlos 
Borras Miralles, amb NIF 20006693M, proposats com a responsables tècnics de 
serveis biocides, manca indicar una relació de tasques afins realitzades en els 

b una relació que inclogui import, dates i destinatari, públic o 
privat, d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.e (pàgina 14 del Plec 
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públic o privat,  dels projectes realitzats d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 
14 del Plec Administratiu) i d’acord amb la clàusula 11.1. B.2 Acció 1 

 que ha assumit 
responsabilitats amb tasques relacionades amb l’objecte del contracte en els 

al Sr. Diego Regil Álvarez i a la Sra. Telma Urquijo 
que han assumit responsabilitats amb tasques relacionades amb 

persones proposades hagi 

que ha liderat, en els 

a documentació requerida informació sobre la solvència 
dels senyors Enrique Ugarte Saez i Iker Rodriguez Santamaria. Aquestes 

dues persones no constaven a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el 
onsideració aquesta documentació ja que no 

fa referència a cap de les persones de l’equip tècnic individualment requerides 
doncs, el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i 

zació del termini de presentació de 
proposicions, d’acord amb l’article 146.5 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.  

b NIF 22556182J, manca acreditar 
formació vigent per a realitzar l’acció 4 del Pla d’Assessorament, d’acord amb la 
clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.d (pàgina 14 del Plec Administratiu) i la clàusula 11.1. 

al Sr. Miquel Sabater Renart, amb NIF 22556182J, 
formació suficient per a realitzar l’acció 4 del Pla d’Assessorament, d’acord 
amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.d. Acredita formació 25 hores en 

al Sr. Miquel Sabater Renart, amb NIF 22556182J, i el Sr. Carlos 
proposats com a responsables tècnics de 

serveis biocides, manca indicar una relació de tasques afins realitzades en els 
b una relació que inclogui import, dates i destinatari, públic o 

privat, d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.e (pàgina 14 del Plec 



 

 

 

Administratiu) i d’acord amb la clàusula 11.1. B.2 Acció 2.1 (pàgina 18 del Plec 
Administratiu).  

a) S’acredita en re
Sr. Carlos Borras Miralles amb NIF 20006693M,
afins realitzades en els darrers  5 anys

 
En relació al Sr. Miquel Sabater Renart, amb NIF 22556182J,
d’acord amb el RD 830/2010, per ser responsable tècnic en biocides, d’acord amb la 
clàusula 11.1. B.2 Acció 2.1 (pàgina 18 del Plec Administratiu).

a) S’acredita en relació 
manipulador de biocides Nivell Qu

 
4) En relació a la Sra. Ariadna Barberà Canaleta, la Sra. Marta Duran Rodríguez, la 
Sra. Mònica Martínez Estaban, la Sra. Judit Gómez Mimó i la Sra. Itziar Rodríguez 
Díaz, proposades com a tècni
instruïdes en els diferents assajos acreditats necessaris per aquest programa de 
control de la qualitat de l’aigua.

a) No s’acredita
Duran Rodríguez, la Sra. Mònica Martínez Estaban, la Sra. Judit Gómez 
Mimó i la Sra. Itziar Rodríguez Díaz
assajos acreditats necessaris per aquest programa de control de la qualitat 
de l’aigua. 
 

Així mateix, per aquestes tres persones manca acreditar una relació de tasques afins 
als diferents assajos necessaris per aquest programa de control, realitzades en els 
darrers 3 anys, d’acord amb la clàusula 11.1. B.2) Acció 3.3 (pàgina 20 del Plec 
Administratiu).  

a) S’acredita en relació a 
Duran Rodríguez, la Sra. Mònica Martínez Estaban
afins superior a tres anys

b) S’acredita en relació a 
c) No s’acredita per a 

afins superior a tre
 
 

5) En relació a l Sr. Miquel Sabater Renart
Mayor amb NIF 45620888C
Sr. Javier Vendrell Juan, el Sr. Vicente Fornet Gadea, el Sr. Luís Amador Barrull i el 
Sr. Jose Vicente Puchau Olmo,
instal·lacions i facin el mostreig, no acrediten estar instruïdes per a la presa de 

Administratiu) i d’acord amb la clàusula 11.1. B.2 Acció 2.1 (pàgina 18 del Plec 

en relació al Sr. Miquel Sabater Renart amb NIF 22556182J, i el 
Sr. Carlos Borras Miralles amb NIF 20006693M, una relació de tasques 
afins realitzades en els darrers  5 anys. 

al Sr. Miquel Sabater Renart, amb NIF 22556182J, no acredita capacitació 
’acord amb el RD 830/2010, per ser responsable tècnic en biocides, d’acord amb la 

clàusula 11.1. B.2 Acció 2.1 (pàgina 18 del Plec Administratiu). 

en relació al Sr. Miquel Sabater Renart la formació de Carnet de 
manipulador de biocides Nivell Qualificat. 

la Sra. Ariadna Barberà Canaleta, la Sra. Marta Duran Rodríguez, la 
Sra. Mònica Martínez Estaban, la Sra. Judit Gómez Mimó i la Sra. Itziar Rodríguez 

proposades com a tècnics/ques de laboratori, manca acreditar que estan 
uïdes en els diferents assajos acreditats necessaris per aquest programa de 

control de la qualitat de l’aigua. 

No s’acredita en relació a la Sra. Ariadna Barberà Canaleta, la Sra. Marta 
Duran Rodríguez, la Sra. Mònica Martínez Estaban, la Sra. Judit Gómez 
Mimó i la Sra. Itziar Rodríguez Díaz que estan instruïdes en els diferents 
assajos acreditats necessaris per aquest programa de control de la qualitat 

Així mateix, per aquestes tres persones manca acreditar una relació de tasques afins 
erents assajos necessaris per aquest programa de control, realitzades en els 

darrers 3 anys, d’acord amb la clàusula 11.1. B.2) Acció 3.3 (pàgina 20 del Plec 

en relació a la Sra. Ariadna Barberà Canaleta, la Sra. Marta 
ríguez, la Sra. Mònica Martínez Estaban la relació de tasques 

afins superior a tres anys 
S’acredita en relació a la Sra. Judit Gómez Mimó un any de tasques afins.
No s’acredita per a la Sra. Itziar Rodríguez Díaz una relació de tasques 
afins superior a tres anys. 

l Sr. Miquel Sabater Renart amb NIF 22556182J, el Sr. Iñaki Llana 
amb NIF 45620888C, el Sr. Carlos Borras Miralles amb NIF 20006693M, el 

Sr. Javier Vendrell Juan, el Sr. Vicente Fornet Gadea, el Sr. Luís Amador Barrull i el 
r. Jose Vicente Puchau Olmo, proposats com a persones que es desplacin a les 

instal·lacions i facin el mostreig, no acrediten estar instruïdes per a la presa de 

5 

Administratiu) i d’acord amb la clàusula 11.1. B.2 Acció 2.1 (pàgina 18 del Plec 

al Sr. Miquel Sabater Renart amb NIF 22556182J, i el 
una relació de tasques 

no acredita capacitació 
’acord amb el RD 830/2010, per ser responsable tècnic en biocides, d’acord amb la 

la formació de Carnet de 

la Sra. Ariadna Barberà Canaleta, la Sra. Marta Duran Rodríguez, la 
Sra. Mònica Martínez Estaban, la Sra. Judit Gómez Mimó i la Sra. Itziar Rodríguez 

ques de laboratori, manca acreditar que estan 
uïdes en els diferents assajos acreditats necessaris per aquest programa de 

la Sra. Ariadna Barberà Canaleta, la Sra. Marta 
Duran Rodríguez, la Sra. Mònica Martínez Estaban, la Sra. Judit Gómez 

que estan instruïdes en els diferents 
assajos acreditats necessaris per aquest programa de control de la qualitat 

Així mateix, per aquestes tres persones manca acreditar una relació de tasques afins 
erents assajos necessaris per aquest programa de control, realitzades en els 

darrers 3 anys, d’acord amb la clàusula 11.1. B.2) Acció 3.3 (pàgina 20 del Plec 

la Sra. Ariadna Barberà Canaleta, la Sra. Marta 
la relació de tasques 

un any de tasques afins. 
una relació de tasques 

6182J, el Sr. Iñaki Llana 
amb NIF 20006693M, el 

Sr. Javier Vendrell Juan, el Sr. Vicente Fornet Gadea, el Sr. Luís Amador Barrull i el 
proposats com a persones que es desplacin a les 

instal·lacions i facin el mostreig, no acrediten estar instruïdes per a la presa de 



 

 

 

mostra segons un procediment normalitzat de treball acreditat per la Norma ISO 
17025, d’acord amb la clàusula 11.1. B.2) Acció 3.2 (pàgina 19 del Plec 
Administratiu). 

a) No s’acredita
el Sr. Iñaki Llana Mayor
amb NIF 20006693M
procediment normalitzat de treball acreditat per la Norma ISO 17025.

b) S’acredita en relació 
Gadea, el Sr. Luís Amador Barrull i el Sr. Jose Vicente Puchau Olmo
estan instruïdes per a la presa de mostra segons un procediment 
normalitzat de treball acreditat per la Norma ISO 17025.

 
Així mateix, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre la 
solvència tècnica 
constava a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el sobre A. Per tant, 
no es pot tenir en consideració aquesta documentació ja que no fa referència a 
cap de les persones de l’equip tècnic individualment requerides doncs, el 
moment decisiu pe
solvència exigits per contractar és el de finalització del termini de presentació 
de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova
sector públic. 

 
6) En relació a les persones proposades com a aplicadors, manca indicar (com a 
mínim per a 5 persones) una relació de tasques afins en l’aplicació dels 
procediments de neteja i desinfecció,  reali
d’incloure l’import, dates i destinatari, públic o privat, de les tasques realitzades, 
d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.f (pàgina 14 del Plec Administratiu) i la 
clàusula 11.1. B.2 Acció 2.2 (pàgine

a) S’acredita una relació de tasques afins per a quatre dels aplicadors que 
constaven a la proposició inicial inclosa al sobre A.

 
Així mateix, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre la 
solvència tècnica 
constava a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el sobre A. Per tant, 
no es pot tenir en consideració aquesta documentació ja que no fa referència a 
cap de les persones de l’equip tècnic ind
moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i 
solvència exigits per contractar és el de finalització del termini de presentació 
de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del Reial decret legis
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 

mostra segons un procediment normalitzat de treball acreditat per la Norma ISO 
mb la clàusula 11.1. B.2) Acció 3.2 (pàgina 19 del Plec 

No s’acredita en relació al Sr. Miquel Sabater Renart amb NIF 2255
el Sr. Iñaki Llana Mayor amb NIF 45620888C, el Sr. Carlos Borras Miralles
amb NIF 20006693M estar instruïdes per a la presa de mostra segons un 
procediment normalitzat de treball acreditat per la Norma ISO 17025.

en relació al Sr Javier Vendrell Juan, el Sr. Vicente Fornet 
Gadea, el Sr. Luís Amador Barrull i el Sr. Jose Vicente Puchau Olmo

ruïdes per a la presa de mostra segons un procediment 
normalitzat de treball acreditat per la Norma ISO 17025. 

Així mateix, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre la 
solvència tècnica del senyor Pablo Iturbe de la Cruz. Aquesta persona n
constava a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el sobre A. Per tant, 
no es pot tenir en consideració aquesta documentació ja que no fa referència a 
cap de les persones de l’equip tècnic individualment requerides doncs, el 
moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i 
solvència exigits per contractar és el de finalització del termini de presentació 
de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

6) En relació a les persones proposades com a aplicadors, manca indicar (com a 
mínim per a 5 persones) una relació de tasques afins en l’aplicació dels 
procediments de neteja i desinfecció,  realitzades en els darrers 3 anys. La relació ha 
d’incloure l’import, dates i destinatari, públic o privat, de les tasques realitzades, 
d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.f (pàgina 14 del Plec Administratiu) i la 
clàusula 11.1. B.2 Acció 2.2 (pàgines 18-19 del Plec Administratiu). 

S’acredita una relació de tasques afins per a quatre dels aplicadors que 
constaven a la proposició inicial inclosa al sobre A. 

Així mateix, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre la 
solvència tècnica del senyor Pablo Iturbe de la Cruz. Aquesta persona no 
constava a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el sobre A. Per tant, 
no es pot tenir en consideració aquesta documentació ja que no fa referència a 
cap de les persones de l’equip tècnic individualment requerides doncs, el 
moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i 
solvència exigits per contractar és el de finalització del termini de presentació 
de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del Reial decret legis
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
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mostra segons un procediment normalitzat de treball acreditat per la Norma ISO 
mb la clàusula 11.1. B.2) Acció 3.2 (pàgina 19 del Plec 

amb NIF 22556182J, 
, el Sr. Carlos Borras Miralles 

r a la presa de mostra segons un 
procediment normalitzat de treball acreditat per la Norma ISO 17025. 

al Sr Javier Vendrell Juan, el Sr. Vicente Fornet 
Gadea, el Sr. Luís Amador Barrull i el Sr. Jose Vicente Puchau Olmo que 

ruïdes per a la presa de mostra segons un procediment 
 

Així mateix, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre la 
Aquesta persona no 

constava a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el sobre A. Per tant, 
no es pot tenir en consideració aquesta documentació ja que no fa referència a 
cap de les persones de l’equip tècnic individualment requerides doncs, el 

r apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i 
solvència exigits per contractar és el de finalització del termini de presentació 
de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

el text refós de la Llei de contractes del 

6) En relació a les persones proposades com a aplicadors, manca indicar (com a 
mínim per a 5 persones) una relació de tasques afins en l’aplicació dels 

tzades en els darrers 3 anys. La relació ha 
d’incloure l’import, dates i destinatari, públic o privat, de les tasques realitzades, 
d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.f (pàgina 14 del Plec Administratiu) i la 

19 del Plec Administratiu).  

S’acredita una relació de tasques afins per a quatre dels aplicadors que 

Així mateix, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre la 
Aquesta persona no 

constava a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el sobre A. Per tant, 
no es pot tenir en consideració aquesta documentació ja que no fa referència a 

ividualment requerides doncs, el 
moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i 
solvència exigits per contractar és el de finalització del termini de presentació 
de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 



 

 

 

 

7) En relació al Sr. Iñaki Llana Mayor, amb NIF 45620888C, el Sr, Miquel Sabater 
Renart, amb NIF 22556182J, i el Sr. Carlos Borras Miralles, amb N
manca acreditar formació vigent per a realitzar l’acció 2 del Pla de Manteniment 
higiènic i sanitari, d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.f (pàgina 14 del Plec 
Administratiu) i la clàusula 11.1. B.2 Acció 2.2 (pàgina 18 del Plec A

a) S’acredita, en relació 
Miquel Sabater Renart amb NIF 22556182J, i el Sr. Carlos Borras Miralles 
amb NIF 20006693M
Manteniment higiènic i 
1.f (pàgina 14 del Plec Administratiu).

 
Així mateix, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre la 
solvència tècnica 
constava a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el sobre A. Per tant, 
no es pot tenir en consideració aquesta documentació ja que no fa referència a 
cap de les persones de l’equip tècnic individualment requerides doncs, el 
moment decisiu per apreciar la co
solvència exigits per contractar és el de finalització del termini de presentació 
de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós d
sector públic. 
 

8) En relació a l’organigrama proposat, on es relaciona cada treballador amb les 
tasques i funcions que assumeix i la seva dedicació expressada en % respecte d’una 
jornada laboral de 40 hores, s’indica per a cada
tasca el % per a cadascuna d’aquesta i la funció que realitza dins l’organigrama. En 
la majoria de casos es supera el 100% de jornada laboral, exceptuant els tècnics 
analistes de la prescripció 11.B.2 acció 3 i les 3 persone
descrit en la prescripció 11.B.2 acció 1.

a) Els percentatges assignats a les diferents persones i funcions no superen el 
100% de jornada laboral.

b) A l’organigrama presentat hi ha modificacions en 11 de les posicions en 
relació a la proposició inicial inclosa al sobre A.

 

Així mateix, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre tres 
persones que no constaven a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el 
sobre A. Per tant, no es pot tenir en consideraci
no fa referència a cap de les persones de l’equip tècnic individualment 
requerides doncs, el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits 

al Sr. Iñaki Llana Mayor, amb NIF 45620888C, el Sr, Miquel Sabater 
Renart, amb NIF 22556182J, i el Sr. Carlos Borras Miralles, amb N
manca acreditar formació vigent per a realitzar l’acció 2 del Pla de Manteniment 
higiènic i sanitari, d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.f (pàgina 14 del Plec 
Administratiu) i la clàusula 11.1. B.2 Acció 2.2 (pàgina 18 del Plec A

S’acredita, en relació a l Sr. Iñaki Llana Mayor amb NIF 45620888C, el Sr. 
Miquel Sabater Renart amb NIF 22556182J, i el Sr. Carlos Borras Miralles 
amb NIF 20006693M formació vigent per a realitzar l’acció 2 del Pla de 
Manteniment higiènic i sanitari, d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 
1.f (pàgina 14 del Plec Administratiu). 

Així mateix, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre la 
solvència tècnica del senyor Pablo Iturbe de la Cruz. Aquesta persona no 

quip tècnic de la proposició inicial inclosa en el sobre A. Per tant, 
no es pot tenir en consideració aquesta documentació ja que no fa referència a 
cap de les persones de l’equip tècnic individualment requerides doncs, el 
moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i 
solvència exigits per contractar és el de finalització del termini de presentació 
de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

8) En relació a l’organigrama proposat, on es relaciona cada treballador amb les 
tasques i funcions que assumeix i la seva dedicació expressada en % respecte d’una 
jornada laboral de 40 hores, s’indica per a cada persona que exercirà més d’una 
tasca el % per a cadascuna d’aquesta i la funció que realitza dins l’organigrama. En 
la majoria de casos es supera el 100% de jornada laboral, exceptuant els tècnics 
analistes de la prescripció 11.B.2 acció 3 i les 3 persones que compleixen el perfil 
descrit en la prescripció 11.B.2 acció 1. 

Els percentatges assignats a les diferents persones i funcions no superen el 
100% de jornada laboral. Correcte. 
A l’organigrama presentat hi ha modificacions en 11 de les posicions en 

ació a la proposició inicial inclosa al sobre A. 

Així mateix, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre tres 
persones que no constaven a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el 
sobre A. Per tant, no es pot tenir en consideració aquesta documentació ja que 
no fa referència a cap de les persones de l’equip tècnic individualment 
requerides doncs, el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits 

7 

al Sr. Iñaki Llana Mayor, amb NIF 45620888C, el Sr, Miquel Sabater 
Renart, amb NIF 22556182J, i el Sr. Carlos Borras Miralles, amb NIF 20006693M,  
manca acreditar formació vigent per a realitzar l’acció 2 del Pla de Manteniment 
higiènic i sanitari, d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 1.f (pàgina 14 del Plec 
Administratiu) i la clàusula 11.1. B.2 Acció 2.2 (pàgina 18 del Plec Administratiu). 

l Sr. Iñaki Llana Mayor amb NIF 45620888C, el Sr. 
Miquel Sabater Renart amb NIF 22556182J, i el Sr. Carlos Borras Miralles 

formació vigent per a realitzar l’acció 2 del Pla de 
sanitari, d’acord amb la clàusula 11.1 B.1. A) apartat 

Així mateix, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre la 
Aquesta persona no 

quip tècnic de la proposició inicial inclosa en el sobre A. Per tant, 
no es pot tenir en consideració aquesta documentació ja que no fa referència a 
cap de les persones de l’equip tècnic individualment requerides doncs, el 

ncurrència dels requisits de capacitat i 
solvència exigits per contractar és el de finalització del termini de presentació 
de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

e la Llei de contractes del 

8) En relació a l’organigrama proposat, on es relaciona cada treballador amb les 
tasques i funcions que assumeix i la seva dedicació expressada en % respecte d’una 

persona que exercirà més d’una 
tasca el % per a cadascuna d’aquesta i la funció que realitza dins l’organigrama. En 
la majoria de casos es supera el 100% de jornada laboral, exceptuant els tècnics 

s que compleixen el perfil 

Els percentatges assignats a les diferents persones i funcions no superen el 

A l’organigrama presentat hi ha modificacions en 11 de les posicions en 

Així mateix, s’incorpora a la documentació requerida informació sobre tres 
persones que no constaven a l’equip tècnic de la proposició inicial inclosa en el 

ó aquesta documentació ja que 
no fa referència a cap de les persones de l’equip tècnic individualment 
requerides doncs, el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits 



 

 

 

de capacitat i solvència exigits per contractar és el de finalització del 
presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 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.

A més, no queda clar quina persona assumirà les tasques d
serveis biocides, ja que a 
persones diferents per aquesta tasca.  Tampoc s’especifica quina persona de l’equip 
tècnic assumirà les tasques descrites a la prescripció 11 B.

a) S’identifica inequívocament la persona que assumirà les tasques de responsable 
tècnic de serveis biocides. Tanmateix, a l’organigrama no hi consta dita persona 
que assumirà les tasques descrites a la prescripció 11 B.2 acció 4. A més, no 
s’assigna percentatge sobre la jor

 

Contra l’acord d’exclusió de la licitadora UNI2
S.A. adoptat per la Mesa de Contractació, 
impossibilitat de continuar el procediment, escau interposar el recurs especial en matèria de 
contractació amb caràcter potestatiu

Aquest recurs es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sect
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 40 i següe
decret 814/2015, s’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments 
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals.

I essent aquesta la única escomesa que té assignada
la presidència aixeca la sessió
tractat es transcriu a la present acta que signen tots
secretària certifico. 

  

de capacitat i solvència exigits per contractar és el de finalització del 
presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 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. 

A més, no queda clar quina persona assumirà les tasques de responsable tècnic de 
ja que a l’organigrama i a la declaració de l’equip tècnic 
s per aquesta tasca.  Tampoc s’especifica quina persona de l’equip 

assumirà les tasques descrites a la prescripció 11 B.2 acció 4.

S’identifica inequívocament la persona que assumirà les tasques de responsable 
tècnic de serveis biocides. Tanmateix, a l’organigrama no hi consta dita persona 
que assumirà les tasques descrites a la prescripció 11 B.2 acció 4. A més, no 

signa percentatge sobre la jornada laboral a aquesta funció.

acord d’exclusió de la licitadora UNI2 - UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, 
S.A. adoptat per la Mesa de Contractació, que és un acte de tràmit que determina la 
impossibilitat de continuar el procediment, escau interposar el recurs especial en matèria de 
contractació amb caràcter potestatiu. 

Aquest recurs es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sect
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 40 i següents del TRLCSP i el Reial 
decret 814/2015, s’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments 
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals. 

uesta la única escomesa que té assignada aquesta Mesa de Contractació
aixeca la sessió a l’hora indicada a l’encapçalament, 

tractat es transcriu a la present acta que signen tots els seus components, que com a 
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de capacitat i solvència exigits per contractar és el de finalització del termini de 
presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

e responsable tècnic de 
l’organigrama i a la declaració de l’equip tècnic hi figuren 

s per aquesta tasca.  Tampoc s’especifica quina persona de l’equip 
2 acció 4. 

S’identifica inequívocament la persona que assumirà les tasques de responsable 
tècnic de serveis biocides. Tanmateix, a l’organigrama no hi consta dita persona 
que assumirà les tasques descrites a la prescripció 11 B.2 acció 4. A més, no 

ada laboral a aquesta funció. 

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, 
que és un acte de tràmit que determina la 

impossibilitat de continuar el procediment, escau interposar el recurs especial en matèria de 

Aquest recurs es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

nts del TRLCSP i el Reial 
decret 814/2015, s’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments 
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal 

aquesta Mesa de Contractació, 
, i de tot el que s’ha 

els seus components, que com a 


