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ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 2/2021/C0182

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
EXPOSICIÓ NOU INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS
AMB JUDICI DE VALOR
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DOMNI PÚBLIC
PER A LA INSTAL·LACIÓ, RETIRADA, REUBICACIÓ, SUBTITUCIÓ, CONSERVACIÓ I
EXPLOTACIÓ D’ELEMENTS PUBLICITARIS ALS ESPAIS I VIES PÚBLIQUES DEL
MUNICIPI DE VILADECANS.
A Viladecans, el dia 29 d’octubre de 2021, essent les 09.35 hores, ha estat constituïda de
manera telemàtica, mitjançant videoconferència Webex, la Mesa de contractació a l’objecte de
que el cap del Departament de Gestió i Manteniment Públic exposi el contingut del nou informe
de valoració de les ofertes presentades en relació als criteris amb judici de valor, per a la
contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de la concessió de domini
públic per a la instal·lació, retirada, reubicació, substitució, conservació i explotació
d’elements publicitaris als espais i vies públiques del municipi de Viladecans.
MEMBRES ASSISTENTS:

Assisteix en
condició de:

Nom

Càrrec

Presidenta de
la Mesa
Secretari de la
Mesa

Rosa Cañisà Abanco

Tinenta d’alcalde de Compra Pública.

Israel Martínez Rodrigo

Tècnic
superior
del
d’Assessorament Jurídic.

Vocal

Miguel Àngel García Gómez

Secretari General de la Corporació

Vocal

M Criseida Ramírez Domínguez

Interventora General de la Corporació

Vocal

Antoni Sánchez-Fortún Ripoll

Cap del Departament de Gestió i
Manteniment Espai Públic.

departament

NO ASSISTENTS (que excusen la seva absència):
Joan Josep Pérez-Montes García, cap del Departament d’Assessorament Jurídic.
Ramon Viader Bosch, director de l’Àrea de Serveis Generals de l’Àmbit de la Presidència.
Anabel Camacho Risquez, Directora de Serveis de l’Àrea d’Espai Públic.
LICITADORS ASSISTENTS
Elena Carpintero, Estefania Vazquez i José Luís López, en representació de l’empresa
JCDECAUX ESPAÑA, SLU.
Mari Luz Pérez i Oscar Llorens en representació de IMPURSA, SAU (EXTERIOR PLUS).
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 la paraula al cap del Departament de Gestió i Manteniment d’Espai Públic
per exposar als membres de la Mesa de contractació el contingut del nou informe de valoració
de les ofertes presentades en relació als criteris amb judici de valor.
El Sr. Antoni Sánchez-Fortún, explica el contingut del nou informe tècnic de valoració de les
ofertes presentades, realitzat arran de la revisió sol·licitada per la Sra. Elena Carpintero, en
representació de la l’empresa JCDecaux, SLU, durant l’acte d’obertura dels sobres C.

itució.
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A les 09.50 hores comença l’acte públic de la reunió de mesa de contractació, i es dóna pas a
la sala virtual als representants de les empreses licitadores assistents, que s’identifiquen
donant el seu nou i cognoms així com el nom de l’empresa a la qual representen.
A continuació el Sr. Israel Martínez Rodrigo dóna lectura de les puntuacions totals obtingudes
pels licitadors presentats en relació als criteris que depenen d’un judici de valor.
Les puntuacions obtingudes són les següents:
Lot 1. SUPORTS D’INFORMACIÓ, MARQUESINES I ALTRES ELEMENTS URBANS
D’INTERÈS I ÚS PÚBLIC.
Núm. Plica

MEMÒRIA DE GESTIÓ PLA DE RENOVACIÓ. ORGANITZACIÓ I
DE LA CONCESSIÓ
MILLORA
GESTIÓ DE DADES
TECNOLÒGICA
(20 punts)

(10 punts)

(5 punts)

TOTAL

1

JCDECAUX
ESPAÑA S.L.U.

19,0

5,01

5,0

29,01

2

IMPURSA, SAU

12,0

9,0

3,0

24,00

A continuació el Sr. Israel Martínez Rodrigo manifesta als licitadors que el nou informe tècnic
de valoració de les ofertes serà publicat al perfil del contractant, restant els Serveis Tècnics
municipals a la seva disposició per resoldre dubtes o realitzar aclariments.
Sense més manifestacions per part de les persones assistents, conclou l’acte telemàtic
d’obertura del sobre digital C; essent les 09.53 hores, es dóna per finalitzat l’acte, i jo com a
secretari de la Mesa en dono fe.
La present acta serà signada electrònicament pels membres de la Mesa de contractació.

