REUNIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ REFERENT A L'OBERTURA DEL SOBRE DIGITAL A i B DEL
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, AMB VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DELS SERVEIS DE CONSULTORIA PER A L’ADAPTACIÓ A L’ESQUEMA NACIONAL DE
SEGURETAT, AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES I SERVEI DE DELEGAT DE
PROTECCIÓ DE DADES A L’AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS
Expedient: 4838/2021
Objecte de la sessió: Obertura del sobre digital A i B que conté “Documentació administrativa”
i “Documentació tècnica per avaluar els criteris que depenen d’un judici de valor” del
procediment obert simplificat, amb varis d’adjudicació del contracte dels SERVEIS DE
CONSULTORIA PER A L’ADAPTACIÓ A L’ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT, AL REGLAMENT
GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES I SERVEI DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES A
L’AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS” convocat per acord de la Junta de Govern Local de
data 22 de novembre de 2021 i publicat l’anunci de licitació al perfil del contractant de
l’Ajuntament el dia 25 de novembre de 2021.
Assistents:
- Ilm. Sr. Martí Pujol i Casals, Alcalde, que presideix la sessió.
- Sr. Josep Aixandri, regidor d’Hisenda, com a vocal.
- Sra. M. Neus Puig, secretaria accidental, com a vocal.
- Sra. Susana Martori Rodellas, Interventora accidental municipal, com a vocal.
- Sr. Albert Pagès, Cap de l’Àrea de Tecnologies de la Informació, com a vocal.
- Sr. Jordi Santamaria Gironès, tècnic de contractació, que actua com a secretari de la Mesa.
Desenvolupament de la sessió:
A les 10:00 hores del dia 13 de desembre de 2021 es procedeix a l’obertura del sobre digital A
de les proposicions presentades, un total d’una, mitjançant l’eina Sobre Digital dins el termini
establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquest concurs, i que és la següent:
Plica nº 1: NEXTRET SL
La documentació a presentar és l’especificada en la clàusula 1.13) del plec de clàusules
administratives particulars que regeix el present concurs. D’acord amb l’esmentada clàusula,
els licitadors han de presentar en el sobre A una declaració responsable d’acord amb els
models que consten al plec administratiu que regeix la licitació, conforme compleixen els
requisits de capacitat, aptitud i solvència exigits per poder participar en el present concurs i
que es detallen a la clàusula 1.10) i 1.11) del plec de clàusules administratives particulars.
Analitzada la documentació aportada per l’empresa licitadora, es constata que declara que
compleix els requisits mínims exigits als plecs.

Un cop obert el sobre digital A, es fixa el dia 14 de desembre de 2021 a les 10:00 hores per
obrir en acte no públic el sobre digital B que conté la documentació tècnica per avaluar els
criteris que depenen d’un judici de valor.
A les 10:00 hores del dia 14 de desembre de 2021 s’obra el sobre digital B i s’accedeix a la
documentació tècnica inclosa al sobre B de l’única empresa licitadora. Un cop es tingui la
valoració de la mateixa es publicarà al perfil del contracant així com la data fixada per
l’obertura del sobre digital C que conté la proposició econòmica i documentació avaluable de
forma automàtica.
Acabat l’acte, s’aixeca la present acta i signen tots els components de la mesa, en prova de
conformitat davant meu, com a Secretari en dono fe.

Martí Pujol

M. Neus Puig

Josep Aixandri

Susana Martori

Albert Pagès

Jordi Santamaria

