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Certificat d’empreses participants en el procedimen t licitatori obert per a 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. Girona.  

 

Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari de Dipsalut, 

CERTIFICO: 

 
Primer. Que s’ha publicat, en data 15 de juny de 2016, al Butlletí Oficial de la Província  
(BOP) de Girona número 59, l’anunci de licitació per a la contractació del 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, mitjançant procediment obert. Així mateix, des del 15 de juny de 2016 i 
durant el termini de presentació de proposicions, el qual va finalitzar el 30 de juny de 
2016, també s’ha publicat en el perfil de contractant de Dipsalut l’anunci de licitació, així 
com el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
que han de regir el procediment contractual. 
 
Segon. Que, un cop finalitzat el període per a la presentació de proposicions i, segons les 
dades obrants en el registre de Dipsalut i en el “Llibre de registre de pliques de 
proposicions presentades”, han presentat documentació per a participar en la licitació de 
referència les empreses següents: 

 
Empreses l icitador es Núm.  NIF Registre d’entrada  Data i 

Hora 
 
1) ARTICLE 11 DIVERSIFICACIÓN SL 
 

 
B-62821251 

 

 
RE 16/2644 

 
28/06/2016   

13:45 h. 
2) SALINAS TRATAMIENTOS Y 
SERVICIOS SL 

B-62583026 RE 16/2656 29/06/2016  
14:54 h. 

3) ECA, ENTIDAD COLABORADORA 
DE LA ADMINISTRACION SLU 

B-08658601 RE 16/266 30/06/2016  
09:59 h. 

4) AMBIENTAL EIC SLU B-62919220 e-mail amb justificant 
d’enviament per correu 

postal 
 

RE16/2677 

30/06/2016 
12.19h 

 
 

04/07/2016  
12:22 h. 



 

 
 

I, perquè així consti i sorgeixin els efectes oportuns, d’acord amb l’establert a l’article 
80.5 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, signo aquest certificat, per ordre i 
amb el vist-i-plau del President p.d. de Dipsalut. 

 

Girona, 5 de juliol de 2016 

 

El secretari,                                                                 Vist i plau 

                                                                                    El President p.d. 

 

 

 

Jordi Batllori i Nouvilas                                             Josep Maria Corominas i Barnardas 


