
 

 
 

EXP NÚM.:  OB15107 
 
RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE 
BARCELONA, S.A "MERCABARNA" PER LA QUAL S’ADJUDICA EL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
GESTIÓ I TRANSPORT DEL CONTINGUT INTESTINAL (MATERIA FAMARIA) I LLOTS 
DESHIDRATATS (FANGS) PROCEDENTS DE L’ESCORXADOR I L’EDAR DE MERCABARNA 
 
Antecedents: 
 
Analitzades les ofertes presentades per les empreses que han pres part en aquesta selecció i 
tenint en compte l’informe tècnic de valoració emès per la Unitat Tècnica de Contractació que 
ha proposat adjudicar el contracte de serveis de gestió i transport del contingut intestinal 
(matèria famaria) i llots deshidratats (fangs) procedents de l’Escorxador i l’EDAR de 
Mercabarna a l’empresa CORPORACION CLD, S.U.T.R., S.L. amb NIF B-08173411, per un import 
de 240.685,00€/2anys (IVA exclòs), 120.342,50€/any (IVA exclòs). 
 
Fonaments de dret:  
 
D’acord amb el que preveu l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
de 2011 que Aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector públic (TRLCSP), les 
Instruccions Internes de Contractació de Mercabarna i d’acord amb allò que estableix el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars. 
 
S’HA RESOLT:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte de contracte de serveis de gestió i transport del contingut 
intestinal (matèria famaria) i llots deshidratats (fangs) procedents de l’Escorxador i l’EDAR de 
Mercabarna a l’empresa CORPORACION CLD, S.U.T.R., S.L. amb NIF B-08173411, per un 
import de 240.685,00€/2anys (IVA exclòs), 120.342,50€/any (IVA exclòs). 
 
Segon.- Requerir a l’adjudicatària per que en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des 
del següent a la recepció de la present notificació, presentin la documentació acreditativa i que 
els manca presentar d’acord amb el que estableixen  les clàusules 13 i 14 del Plec de Clàusules 
Administratives i en el termini màxim 30 dies hàbils la documentació exigida per la Llei 
54/2003, de 12 de desembre de reforma del marc normatiu de la prevenció de Riscos Laborals 
i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
8 de novembre de prevenció de Riscos Laborals, establerta en la clàusula 15 i constitueixin la 
garantia definitiva per import de 12.034,25 corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.    
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa licitadora i publicar-la en el perfil del 
contractant. 
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