Roser Pararols Vidal, secretària de la Comissió d’administració per delegació judicial d’AGISSA,

CERTIFICO
Que la Comissió d’administració per delegació judicial d’AGISSA, en sessió extraordinària del dia
27 de juliol de 2022, i sense perjudici de l’aprovació de l’acta de la sessió, ha aprovat per
unanimitat dels presents, amb tres vots a favor, el següent acord:
Contractació d’un subministrament de clor gas per a l’estació de tractament d’aigua
potable (ETAP) de Montfullà.
(Exp. 2022-ADM-40)

1.- Vist el mandat i delegació de SSº en la interlocutòria de data 25 de setembre de 2017 en el
marc del Procediment Prèvies 411/2016 del jutjat d’Instrucció núm. 2 de Girona s’assumeix
l’administració de la societat mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA.
2.- Vist l’informe de valoració d’ofertes realitzat pel responsable de l’ETAP.
3.- Vist l’acta de la mesa de contractació.
3.- Vist l’informe i proposta d’adjudicació emès per la Directora Tècnica - Gerent i el Director
Econòmic Financer ( president i secretari respectivament de la mesa de contractació ).
D’acord amb els antecedents exposats es PROPOSA a la Comissió Administradora d’Aigües de
Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA que adopti els següents acords:
Primer.- Ratificar la incoació del procediment de contractació, menor, d’un subministrament de
clor gas per a l’ETAP de Montfullà així com el corresponent expedient.
Segon.- Aprovar l’adjudicació de la contractació d’un subministrament de clor gas a l’empresa
GRUPO GAS IBÉRICA, S.L. que ha obtingut la màxima puntuació en el procés de valoració.

I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau
del representant de l’Ajuntament de Girona.
Girona, 27 de juliol de 2022
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El representant de l’Ajuntament de Girona
Martí Terés i Bonet
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