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ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 9/2021/CSERV

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO
D’OBERTURA DELS SOBRES DIGITALS “B”
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT RESERVAT PER L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE NETEJA DE LES OFICINES I
DEPENDÈNCIES DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS, DE L’OFICINA VILAWAT I DEL
MUSEU DE CA N’AMAT DE VILADECANS AMB PERSONAL AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL.
A Viladecans, el dia 4 de juny de 2021, essent les 9.32 hores, es va constituir de manera
telemàtica, mitjançant videoconferència Webex, la Mesa de contractació a l’objecte de procedir
a l’obertura i qualificació de la documentació continguda en els sobres digitals “B”, presentats
per a la contractació, mitjançant procediment obert harmonitzat i reservat (segons la disposició
addicional quarta de la LCSP) i tramitació ordinària, del contracte administratiu de serveis de
neteja de les oficines i dependències de l’Àrea de Serveis Generals, de l’Oficina Vilawat i
del Museu de Ca n’Amat de Viladecans, amb personal amb diversitat funcional.
MEMBRES ASSISTENTS:

Assisteix en
condició de:

Nom

Càrrec

Presidenta de
la mesa
Vocal

Rosa Cañisà Abanco

Tinenta d’alcalde de Compra Pública.

Miguel Ángel García Gómez

Secretari General de la Corporació.

Vocal

Mª Criseida Ramírez
Domínguez
Jose Luis Duran Parra

Interventora General de la Corporació.

Vocal

Vocal
Secretària

Joan Josep Pérez-Montes
García
Cristina Muriel Esteban

Cap de la unitat de Manteniment d’Edificis
del departament de Serveis Públics de
l’Àrea d’Espai Públic.
Cap del departament d’Assessorament
Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals.
Cap del departament de Compra Pública de
l’Àrea de Serveis Generals.

NO ASSISTENTS (que excusen la seva absència):
Ramon Viader Bosch, director de l’Àrea de Serveis Generals de l’Àmbit de la Presidència.
Jose Antonio Molina Flores, director de l’Àrea d’Espai Públic de l’Àmbit de Serveis a la
Ciutadania.
Constituïda la Mesa de la forma indicada i constatada l’existència de quòrum legal necessari,
es declara legalment constituïda la Mesa de Contractació, es declara obert l’acte i del seu
ordre, es va donar compte de la part del plec de condicions referent a aquest acte.
Tot seguit el cap del departament d’Assessorament Jurídic dóna lectura de les dades de les
empreses que s’han presentat en aquest procediment de licitació. A continuació, amb el
vistiplau de la presidenta de la Mesa, es procedeix a l’obertura dels sobres digitals “B” que
contenen les proposicions tècniques de les empreses presentades i admeses.
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El Sr. Joan Josep Pérez-Montes manifesta que del que es tracta en aquest acte és de revisar la
documentació presentada pels licitadors, i comprovar que entre la mateixa no s’inclou
documentació relativa a l’oferta econòmica o als criteris objectius d’aplicació automàtica. Es fa
l’advertiment que si durant la valoració de les ofertes el servei tècnic detecta que existeix
documentació en aquests sobres B que haurien d’estar als sobres C, caldrà informar a la Mesa
per adoptar les decisions que corresponguin:
1. INTECSERVEIS CET. Analitzada la documentació que ha de contenir el sobre digital B,
segons el plec de clàusules administratives particulars que regeix el present procediment obert,
s’ha observat per part de la Mesa de Contractació que aquesta empresa ha aportat la
documentació sol·licitada i que en la mateixa no consta cap dada econòmica.
2. CET EMISER VALLÈS. Analitzada la documentació que ha de contenir el sobre digital B,
segons el plec de clàusules administratives particulars que regeix el present procediment obert,
s’ha observat per part de la Mesa de Contractació que aquest licitador ha aportat la
documentació sol·licitada i que en la mateixa no consta cap dada econòmica.
Conclosa la lectura de la documentació presentada, la Mesa acorda traslladar les ofertes
presentades als Serveis Tècnics de la Corporació, perquè emetin informe en relació als criteris
tècnics d’adjudicació del contracte que depenen de judicis de valor establerts en el plec de
clàusules administratives particulars.
Consultats els serveis tècnics municipals que han d’emetre l’informe tècnic de valoració de
l’oferta presentada, aquests no poden en aquests moments determinar quan podran tenir emès
l’informe de valoració de l’oferta tècnica presentada, per tant, la Mesa acorda que una vegada
sigui emès l’informe tècnic de valoració i fixada la data de celebració de l’acte d’obertura del
sobre digital “C”, aquesta serà publicada al perfil del contractant.
Sense més manifestacions per part de les persones assistents i essent les 9:40 hores, finalitza
l’acte, i jo com a secretària de la Mesa en dono fe.
La present acta serà signada electrònicament pels membres de la Mesa de contractació.

