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Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per l’
proposicions, referits a la documentació tècnica re lativa als criteris de valoració 
de les ofertes dependents d’un judici de valor

 

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 transmissió de la legionel·losi

Procediment licitatori:

Data: 1 de desembre

Lloc:  Sala de reunions de la Diputació de Girona (c/ Pujada Sant Martí, 4

Atès que a última hora es va h
comunicar telefònicament a tots els membres de la Mesa i a les empreses 
licitadores. 

Sessió pública   

 

Ordre del dia 

1. Constitució de la Mesa de Contractació i incidències

2. Obertura dels sobres B

 

Assistents 

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

Com a president: 

Com a vocals:  

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

de la sessió de la Mesa de Contractació per l’ obertura del
proposicions, referits a la documentació tècnica re lativa als criteris de valoració 
de les ofertes dependents d’un judici de valor . 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·lacions d’alt i baix 
risc per a la transmissió de la legionel·losi  

Procediment licitatori:  obert             Tramitació:  ordinària 

1 de desembre de 2015            Horari: de les 14:00 hores a les 14

de reunions de la Diputació de Girona (c/ Pujada Sant Martí, 4

Atès que a última hora es va haver de canviar el lloc de la sessió, es va 
comunicar telefònicament a tots els membres de la Mesa i a les empreses 

1. Constitució de la Mesa de Contractació i incidències 

2. Obertura dels sobres B  

s constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la 
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 Batllori i Nouvilas, secretari de Dipsalut. 
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obertura del s sobres B de les 
proposicions, referits a la documentació tècnica re lativa als criteris de valoració 

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 14:00 hores a les 14:30 hores 

de reunions de la Diputació de Girona (c/ Pujada Sant Martí, 4-5). 

aver de canviar el lloc de la sessió, es va 
comunicar telefònicament a tots els membres de la Mesa i a les empreses 

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

osep Maria Corominas i Barnadas  



 

 

 

─ La Sra. Maria del Mar Dom
Dipsalut. 

─ El Sr. Xavier del Acebo Pe

─ La Sra. Pilar Castro i Sot, Responsable de program
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

 

Representants o mandataris verbals de les empreses licitadores assistents a 
l’acte: 

─ Ningú. 

 

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 c
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 exposa que
acordà, per unanimitat,
documentació administrativa presentada en el sobre A. A tal efecte, es comunicà per 
correu electrònic i també telefònicament a
requeriment d’esmena i el termini i la forma de dur

Examinada i qualificada dita
licitadors dins del termini concedit

a) Empreses amb la documentació administrativa 

─ UTE CECAM, S.L.U.

─  UTE EMINFOR, S.L.

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

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

 La Sra. Pilar Castro i Sot, Responsable de program
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

Com a secretària:  

 Sra. Maria Puigdemont i Viñals, tècnica de contractació. 

Representants o mandataris verbals de les empreses licitadores assistents a 

 

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, 

La secretària exposa que en sessió de data 17 de novembre de 2015 
, per unanimitat, requerir a tots els licitadors esmenar deficiències de la 

documentació administrativa presentada en el sobre A. A tal efecte, es comunicà per 
correu electrònic i també telefònicament a les empreses licitadores afectades el 
requeriment d’esmena i el termini i la forma de dur-la a terme. 

Examinada i qualificada dita documentació administrativa esmenada presentada p
dins del termini concedit, la Mesa de Contractació, per unan

a) Empreses amb la documentació administrativa esmenada correcta:

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

EMINFOR, S.L.- JORGE OLIVER-RODÉS SEN 
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ènech i Sistané, interventora delegada de 

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 

cció de la Salut.    

 

Representants o mandataris verbals de les empreses licitadores assistents a 

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

ontractes 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, 

n sessió de data 17 de novembre de 2015 la Mesa 
requerir a tots els licitadors esmenar deficiències de la 

documentació administrativa presentada en el sobre A. A tal efecte, es comunicà per 
les empreses licitadores afectades el 

esmenada presentada pels 
, per unanimitat, acordà: 

correcta: 



 

 

 

 

b) Empresa exclosa per no acreditar el compliment dels requisits requerits 
establerts en les clàusules administratives 11.1.B i 13.2 del Plec regulador d'aquest 
contracte en concordança amb l'article 146 del TRLCSP:

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

En data 30 de novembre de 2015, 
licitadors admesos i exclosos un cop avaluada la documentació administrativa 
acreditativa del compliment dels requisits legals previs per a participar en la licitació, 
continguda en el sobre A de les proposicions.

El 2 de desembre de 2015, s'efect
exclòs del procediment d'adjudicació, UNI2 
LIMPIEZAS, S. A., mitjançant notificació ordinària, i amb RS 15/2699.

 

3. Es procedeix a continuació a l’obertura dels sobres B de les proposicions, 
la documentació tècnica relativa als criteris de valoració de les ofertes dependents 
d’un judici de valor. 

Prèviament, la presidència ofereix als assistents la possibilit
sobres es troben en idèntiques condicions en que van ser lliurats, de conformitat amb 
el que estableix l’article 83.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de contractes de les administr

Atès que, un cop examinada la validesa formal de la documentació tècnica, no s’hi 
troba cap mancança ni incorrecció, seguidament, la presidència ordena el trasllat de la 
documentació a l’àrea gestora de contracte perquè emeti l’informe tè
de les proposicions, en la major brevetat possible.

I sense més assumptes per tractar, la presidència aixeca la sessió a l’hora indicada a 
l’encapçalament, de la qual, com a secretària i per deixar
aquesta acta. 

 

La secretària de la Mesa

                                                                         

 

 

 

Sra. Maria Puigdemont 

Empresa exclosa per no acreditar el compliment dels requisits requerits 
erts en les clàusules administratives 11.1.B i 13.2 del Plec regulador d'aquest 

contracte en concordança amb l'article 146 del TRLCSP: 

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. 

En data 30 de novembre de 2015, la Mesa de Contractació adopta la Resolu
licitadors admesos i exclosos un cop avaluada la documentació administrativa 
acreditativa del compliment dels requisits legals previs per a participar en la licitació, 
continguda en el sobre A de les proposicions. 

El 2 de desembre de 2015, s'efectua el trasllat de l'esmentada resolució al licitador 
exclòs del procediment d'adjudicació, UNI2 - UNION INTERNACIONAL DE 
LIMPIEZAS, S. A., mitjançant notificació ordinària, i amb RS 15/2699.

Es procedeix a continuació a l’obertura dels sobres B de les proposicions, 
la documentació tècnica relativa als criteris de valoració de les ofertes dependents 

Prèviament, la presidència ofereix als assistents la possibilitat de comprovar que els 
sobres es troben en idèntiques condicions en que van ser lliurats, de conformitat amb 
el que estableix l’article 83.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions públiques.

Atès que, un cop examinada la validesa formal de la documentació tècnica, no s’hi 
troba cap mancança ni incorrecció, seguidament, la presidència ordena el trasllat de la 
documentació a l’àrea gestora de contracte perquè emeti l’informe tè

en la major brevetat possible. 

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

de la Mesa                                 Vist i plau 

                                                                         El president de la Mesa de Contractació

 i Viñals                        Sr. J.M. Corominas i Barnadas
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Empresa exclosa per no acreditar el compliment dels requisits requerits 
erts en les clàusules administratives 11.1.B i 13.2 del Plec regulador d'aquest 

la Mesa de Contractació adopta la Resolució dels 
licitadors admesos i exclosos un cop avaluada la documentació administrativa 
acreditativa del compliment dels requisits legals previs per a participar en la licitació, 

ua el trasllat de l'esmentada resolució al licitador 
UNION INTERNACIONAL DE 

LIMPIEZAS, S. A., mitjançant notificació ordinària, i amb RS 15/2699. 

Es procedeix a continuació a l’obertura dels sobres B de les proposicions, referits a 
la documentació tècnica relativa als criteris de valoració de les ofertes dependents 

at de comprovar que els 
sobres es troben en idèntiques condicions en que van ser lliurats, de conformitat amb 
el que estableix l’article 83.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 

acions públiques. 

Atès que, un cop examinada la validesa formal de la documentació tècnica, no s’hi 
troba cap mancança ni incorrecció, seguidament, la presidència ordena el trasllat de la 
documentació a l’àrea gestora de contracte perquè emeti l’informe tècnic de valoració 

I sense més assumptes per tractar, la presidència aixeca la sessió a l’hora indicada a 
ne constància, estenc 

de la Mesa de Contractació 

Barnadas 


