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Contractació-20 
DA/mme 
2016/1046 
 
 

Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per l’ obertura dels sobres B, 
referits a la proposició econòmica i els criteris d e valoració objectius, 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’estab leixen les condicions 
higienicosanitàries per a la prevenció i el control  de la legionel·losi,  

 

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 

Valor estimat del contracte:  55.080,00€   (IVA no inclòs)    

Data: 19 de juliol de 2016          

Hora d’inici de la sessió: 9.00 hores 

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

 

Ordre del dia 

1. Constitució de la Mesa de Contractació 

2. Aprovació acta sessió obertura sobre A, del 7 de juliol de 2016 

3. Examen i avaluació de les esmenes relatives a la documentació administrativa 
inclosa als sobres A presentades pels licitadors prèviament requerits.  

4. Obertura dels sobres B, relatius a criteris de valoració avaluables mitjançant xifres 
o percentatges a través de l’aplicació de fórmules 

5. Lectura de les ofertes econòmiques i altres criteris d’adjudicació objectius 

6. Valoració i assignació de puntuacions de les proposicions, en aplicació dels 
criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules 

7. Proposta de classificació de les proposicions i proposta d’adjudicació del contracte 
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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,  
 

Com a vocals:  
  
• El Sr. Jordi Turon, vicesecretari de la Diputació de Girona, 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 
• La Sra. Pilar Castro Sot, tècnica de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut,  

 
Com a secretari,  
• El Sr. David Àlvarez Carreño, cap d’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica 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. El secretari fa constar que la Mesa de Contractació, en sessió de data 7 de juliol de 
2016, acordà requerir a l’empresa Salinas Tratamientos y Servicios SL (NIF 
B62583026) esmenar les deficiències de la documentació administrativa presentada 
en el sobre A. A tal efecte, el 12 de juliol de 2016, es va comunicar per correu 
electrònic i també telefònicament a l’empresa licitadora afectada el requeriment 
d’esmena, el termini i la forma per dur-la a terme. 
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3. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat la documentació requerida 
i posat en coneixement de l’òrgan de contractació, es considera que la proposició no 
pot ser complerta.  

4. Així, la Mesa de Contractació, per unanimitat, acorda admetre les proposicions 
presentades per les següents empreses: 

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

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

 

i considerar exclosa de la licitació l’empresa Salinas Tratamientos y Servicios SL, amb 
NIF B62583026, per no acreditar el compliment dels requisits requerits establerts en 
les clàusules administratives 11 i 12.A del Plec regulador d'aquest contracte en 
concordança amb l'article 146 del TRLCSP. 

 
5. Posteriorment, en sessió pública, s’inicia l’acte d’obertura dels sobres B, amb 
l’assistència dels representants o mandataris verbals de les empreses licitadores: 
 

• Sr. Mateu Clos Mendoza, amb NIF núm. 52152099J, com a mandatari/a verbal de 
l‘empresa Article 11 Diversificación SL. 

• Sr. Jordi Sanjuan Güell, amb NIF 40326569W, com a mandatari/a verbal de 
l’empresa ECA, Entidad Colaboradora de la Administración SLU 

 
 
6. 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 i, posteriorment, 
ordena l’obertura del sobre B. 

 

7. La presidència dóna lectura a les proposicions admeses a la licitació, amb el resultat 
següent: 
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ARTICLE 11 DIVERSIFICACIÓN SL (B62821251) 
Preu unitari IVA 

EXCLÒS 

Preu unitari per revisió d’instal·lació amb un o dos circuits 
d’aigua sanitària i jacuzzis 140 € 

Preu unitari per visita de revisió de la implantació de 
mesures correctores 50 € 

Preu unitari per jornada de treball amb agrupació de 
diferents circuits d’aigua sanitària 565 € 

  

ECA,ENTIDAD COLABORADORA DE LA 
ADMINISTRACION SLU (B08658601) 

Preu unitari IVA 
EXCLÒS 

Preu unitari per revisió d’instal·lació amb un o dos circuits 
d’aigua sanitària i jacuzzis 130 € 

Preu unitari per visita de revisió de la implantació de 
mesures correctores 60 € 

Preu unitari per jornada de treball amb agrupació de 
diferents circuits d’aigua sanitària 525 € 

 

AMBIENTAL EIC SLU       (B62919220) 
Preu unitari IVA 

EXCLÒS 

Preu unitari per revisió d’instal·lació amb un o dos circuits 
d’aigua sanitària i jacuzzis 110 € 

Preu unitari per visita de revisió de la implantació de 
mesures correctores 40 € 

Preu unitari per jornada de treball amb agrupació de 
diferents circuits d’aigua sanitària 200 € 

 

8. La Mesa procedeix a la valoració i assignació de puntuacions de les proposicions, 
en aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant 
fórmules, amb el resultat següent i segons el quadre que s’adjunta a la present acta 
(annex I): 
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 Puntuació  

ARTICLE 11 DIVERSIFICACIÓN SL (B62821251) 59,36 punts  

ECA,ENTIDAD COLABORAD ORA DE LA 
ADMINISTRACION SLU (B08658601)  

60,99 punts  

AMBIENTAL EIC SLU  (B62919220) 100 punts  

 

9. Així mateix, en fonament amb el que disposa l’article 152.3 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, i la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives i 
econòmiques particulars reguladores del contracte i d’acord amb l’article 85 del RDL 
1098/2001, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat que el 
següent preu unitari presentat, per l’empresa Ambiental EIC SLU, amb NIF 
B62919220, podria ser considerat presumptament anormal o desproporcionat: 

 

AMBIENTAL EIC SLU      (B62919220) 
Preu unitari IVA 

EXCLÒS 

Preu unitari per jornada de treball amb agrupació de 
diferents circuits d’aigua sanitària 200 € 

 

S’adjunta quadre amb els càlculs efectuats (annex I). 

Per tot això, d’acord amb l’establert a la clàusula 14 del plec de clàusules 
administratives particulars, la Mesa de Contractació acorda sol·licitar a la licitadora 
Ambiental EIC SLU, amb NIF B62919220, que, en relació al servei esmentat 
anteriorment, en  justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi les condicions, en 
particular en el que es refereix a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del 
contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment 
favorables de que disposeu per executar la prestació, l’originalitat de les prestacions 
proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les 
condicions de treball vigents en el lloc en què es realitzarà la prestació, o la possible 
obtenció d’una ajuda de l’Estat. 

S’acorda atorgar un termini d’audiència de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà 
de la recepció del corresponent requeriment per tal que, personalment o a través de la 
seu electrònica de Dipsalut, presenti per escrit la documentació que acrediti la 
justificació requerida. 
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Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no ha rebut la informació 
justificativa 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. 

Si la Mesa rep la documentació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, 
sol·licitarà assessorament tècnic a l’àrea corresponent i farà proposta a l’òrgan de 
contractació, per tal que aquest decideixi, o bé l’acceptació de l’oferta perquè 
considera acreditada la seva viabilitat o bé, en cas, contrari el seu rebuig. 

I sense més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió a les 9:45 hores, de la 
qual, com a secretari i, per deixar-ne constància, estenc aquesta acta. 

   

 Vist i plau 

El secretari de la Mesa de Contractació                  El president de la Mesa de Contractació 

 

 

 

 

 

 

Sr. David Àlvarez Carreño Sr. Francec Xavier del Acebo Peña 
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Annex I 

 

 


