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Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. Contractació
SM/jr
Núm. Exp.: 2021/1913

Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per l’obertura del sobre B de la
contractació del servei de gestió integral del programes Pt03 “Programa de suport
a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà” i Pt04
“Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor”
Identificació de la sessió
Contracte: servei de gestió integral del programes Pt03 “Programa de suport a la gestió
municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà” i Pt04 “Programa
d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor”
Procediment licitatori: Obert harmonitzat

Tramitació: ordinària

Data: 27/10/2021

Horari: de 12.30 a les 12:45 h.

Lloc: Mesa virtual mitjançant webex

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa de Contractació
2. Revisió de l’esmena de la documentació del sobre A
3. Obertura dels sobres B
Assistents
Es constitueix la Mesa de Contractació, integrada pels membres designats a l’acord del
Consell Rector de la sessió ordinària 2020/02, del dia 11 de febrer de 2020 i segons la
clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), regulador d’aquest
contracte, amb l’assistència de les següents persones:
Com a president:
- Sra. Imma Parramon, responsable
Organització de Dipsalut

adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i

Com a vocals:
- Sra. Mireia Acosta, secretària interventora de la Diputació de Girona.
-

La Sra. Maria del Mar Domènech Sistané, cap del servei de comptabilitat i
pressupostos de la Diputació de Girona.
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La Sra. Cristina Esparraguera i Cla, Coordinadora d’avaluació i acció al territori del
servei de Salut Ambiental de Dipsalut.

Com a secretaria:
- La Sra. Sònia Méndez Carrasco, tècnica de l’Àrea de Serveis Jurídics, Econòmics
i organització de Dipsalut

Representants o mandataris verbals de les empreses licitadores assistents a l’acte:
- Sr. Irene Capdevila Roca amb NIF33955274Y, com a representant de l’empresa
Proveïments d’aigua, SA.

Desenvolupament de la sessió
1. La presidència obre la sessió i dóna per constituïda la Mesa de Contractació, conforme
el disposat a la clàusula 14.2 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 d’acord amb la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d’ara en endavant, LCSP).
2. Les ofertes presentades d’acord amb el certificat d’ofertes presentades de l’eina del
sobre digital són els següents:
Empreses licitadores
1) Proveiments d’Aigua, SA

NIF
A17063579

N. Registre
d’entrada
E-2021-4778

Data
14/10/2021

En data 20 d’octubre de 2021 es va realitzar la sessió d’obertura del sobre A de la referida
licitació. Un cop revisada la documentació presentada, es van detectar el següents errors
o incorreccions esmenables:
1) En el DEUC presentat (pàgina 4), l’empresa respon “NO” a la pregunta: ¿Se
basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para satisfacer
los criterios de selección contemplados en la parte IV y los criterios y normas
(en su caso) contemplados en la parte V, más abajo?”

2) En el DEUC presentat (pàgina 5), l’empresa respon “SI” a la pregunta: “¿ Tiene
el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a
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terceros?. CECAM, AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER SA, HURPI
SL”
3) A l’annex 2 – compromís per la integració de la solvència amb mitjans externs,
exposa que es basarà en la solvència de tres empreses:
o Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials (CECAM), amb
NIF A17063579
o Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA, amb NIF A17351248.
o Neteges Industrials Hurpi, SL, amb NIF B17653098.
Es va requerir a l’empresa Proveïments d’Aigua, SA per tal que esmenés la documentació
presentada i aclarís si la intenció és subcontractar, complir els criteris de solvència
requerits mitjançant mitjans externs, o ambdues opcions alhora.
En data 25 d’octubre de 2021 amb registre d’entrada 2021/4963, l’empresa licitadora ha
presentat la documentació requerida. Un cop examinada la documentació s’ha determinat
que la documentació aportada per les empreses licitadores es conforme als requeriments
de la clàusula 14.2 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i deixa
constància que la seva intenció és fer servir la solvència externa de les empreses Centre
d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials (CECAM), amb NIF A17063579 i
Laboratorio Doctor Oliver Rodés, S.A.U. amb NIF A58981713.
S’informa que, qualificada la documentació administrativa presentada en els sobres A de
les proposicions, no s’exclou a la empresa participant en la licitació.
3. L’acte s’obre al públic amb l’assistència del representant referit amb anterioritat i es
procedeix a l’obertura del sobre B i a la comprovació formal de la memòria avaluativa
presentada.
Seguidament, la presidència ordena el trasllat de la documentació a l’àrea gestora de
contracte perquè emeti l’informe tècnic de valoració de les ofertes 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 secretari i per deixar-ne constància, n’estenc aquesta
acta.
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