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OBERTURA DEL SOBRE «B»
Expedient núm.: CONT2000005
Acta de la Mesa de Contractació d'Obertura mitjançant el Sobre Digital
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert.
Assumpte: Contracte de servei de control integral de plagues en l’àmbit ambiental:
desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis i dependències municipals de Castellar
del Vallès.
Dia i hora de la reunió: 14 de juliol de 2020 a les 13:00 hores
Lloc de celebració: Sala de secretaria de la primera planta del Palau Tolrà
Assistents: Els components de la Mesa
Absents: Cap.
Document signat per: El President, els Vocals
Dades de l’expedient :
CPV Codi núm. 90922000-6 Servei de control de plagues, 90923000-3 Serveis de desratització, 90921000-9
Serveis de desinfecció i extermini, 90920000-2 Serveis d’higienització d’instal·lacions, 90924000-0 Serveis de
fumigació.
Durada d’execució del contracte : 2 anys. Pròrroga: dues pròrrogues d’un any cadascuna.
Tramitació : Ordinària no subjecte a regulació harmonitzada.
Procediment : Obert ordinari (art. 156-158 LCSP 2017) . Pluralitat de criteris (49% criteris subjectius, 51%
criteris de valoració automàtica).
Aprovació Inici de la licitació: JGL 16/06/2020
Publicació de l’anunci licitació: Perfil del contractant : 23/06/2020
Publicació de la convocatòria obertura pliques SOBRE C al perfil del contractant- SOBRE DIGITAL : 23/06/2020
________________________________________________________________________________________

A Castellar del Vallès, en la Casa Consistorial, a les 13:00 hores del dia 14 de juliol de
2020 es reuneix en sessió pública la Mesa de Contractació prevista en el plec de
clàusules administratives particulars que regula la convocatòria de referència.
Assisteixen a aquesta sessió:
Presidenta: Sra. Yolanda Rivera, tinenta d’alcalde de Recursos Generals i Serveis
Municipals delegada en matèria de contractació.
Vocals:
Sr. Antonio Cárceles Jurado, Secretari acctal. de la Corporació Municipal.
Sr. José Manuel Fernández, Interventor acctal.
Sr. Raúl Costa, tècnic Jurídic i d’Administració General de la unitat Jurídica
Administrativa de Serveis a la Persona
Sr. Jaume Usall, cap d’Organització, Sistemes i Atenció Ciutadana.
Sra. Gemma Perich, com a Secretària de la Mesa.
Assisteix com a tècnic convidat, el Sr. Joan Elvira, cap de la Unitat de Salut.
L’objecte d’aquesta sessió pública, és procedir a l’obertura dels sobres «B» de les
empreses admeses en el procediment en fase de qualificació documental .
La secretària de la mesa informa que les empreses licitadores admeses han enviat les
paraules clau a la plataforma del Sobre Digital, i els custodis han aplicat les credencials,
en conseqüència es procedeix a obrir els sobres «B» que contenen la documentació a
valorar mitjançant criteris de judici de valor.
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La presidenta informa que la convocatòria en sessió pública del sobres «C» que conté la
valoració de la proposta amb criteris automàtics, es publica en el perfil del contractant .
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A continuació la Mesa de contractació acorda que el secretari faci entrega del seu
contingut al cap d’Unitat de Salut, Sr. Joan Elvira, de la documentació a valorar d’acord
amb els criteris establerts en el plec de clàusules administratives particulars que
impliquen judicis de valor i que s’haurà d’efectuar la valoració abans de l’acte d’obertura
del sobre «C».

I perquè quedi constància del que s’ha tractat, jo, secretària de la mesa, sotmeto
aquesta acta a la signatura electrònica de la Presidenta i Vocals.

17/07/2020 Unitat de contractació
Signatura 1 de 6

La secretària de la mesa descarrega els arxius del sobre B de la plataforma del sobre
Digital i la mesa de contractació pot comprovar que totes les empreses han presentat la
següent documentació : la proposta tècnica, l’annex 5 i 13.
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