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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DEL SOBRE A

Dia: 25 de Juny de 2021
Hora: 11:15 h.
Lloc: en streaming, mitjançant l’eina Microsoft Teams.
Assumpte: obertura del sobre A del procediment obert simplificat convocat per a l'adjudicació de
l’expedient 23/2021 Obres de Reforma de l’ala est de la Facultat de Dret per la seva adaptació a la
normativa de protecció contra incendis actual. Fase 1. de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Hi assisteixen:
President: Xavier Ramos Morilla, vicerector d’Economia.
Vicepresidenta: Mireia Cendrós Carreras, vicegerent d’Economia.
Secretari: Roger Casanova de Vilalta, cap de l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres.
Vocals: Pedro de Alcántara-García Briones, cap del Gabinet Jurídic; Sònia Hernández Tejada, secretària
executiva del Consell Social; Enric Font Oller, director d’Arquitectura i Logística; Josep Boldú Bochaca,
Cap Unitat Tècnica d’Arquitectura i Urbanisme; Adrià Herbera Luna, Responsable tècnic d’obres i
d’instal·lacions.
Ordre del dia
1. Propostes presentades.
2. Obertura dels sobres A.
3. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
1. Propostes presentades.
El president obre l’acte manifestant que, d’acord amb el certificat emès per la Plataforma de Contractes
del Sector Públic, les empreses que han presentat en temps i forma una proposta per a participar en el
procediment de contractació són les següents, en ordre alfabètic:

1. FERROVIAL SERVICIOS, SAU
2. METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS, SL
2. Obertura dels sobres A.
El president procedeix a l’obertura dels sobres A per tal de comprovar que inclouen tant la declaració
responsable d’acord amb el model establert en el plec de clàusules administratives, com l’oferta relativa
als criteris de valoració subjectiva (memòria descriptiva dels treballs).
Un cop revisada la documentació aportada en els sobres A, s’ha observat que l’empresa FERROVIAL
SERVICIOS, SAU ha presentat la documentació requerida i, per tant, han estat admesa.
L’ empresa METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS, SL ha inclòs l’Annex 2 Model d’oferta
amb criteris de valoració automàtics dins del sobre A, per tant, al tractar-se d’un errada totalment
inesmenable al donar a conèixer el contingut de l’esmentada oferta avaluable amb criteris automàtics del
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licitador en aquest processal, tal i com estableix l’article 10 del Plec de Clàusules Administratives de la
Licitació, la Mesa proposa l’exclusió d’aquest licitador a l’Òrgan de Contractació.

Seguidament, el secretari posa la documentació de l’oferta tècnica del licitador FERROVIAL SERVICIOS,
SAU a disposició dels membres de la mesa que han d’elaborar l’informe tècnic de valoració dels criteris
sotmesos a judici de valor.

3. Torn obert de paraules.
Els membres de la mesa no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
El president declara acabada la sessió a les 11:45 hores i comunica als presents que en el seu moment
es publicarà al perfil del contractant el dia en que se celebrarà l’acte d’obertura del sobre B (criteris
objectius).
I, perquè consti, s'estén aquesta acta que signa el secretari amb el vistiplau del president, en el lloc i la data
indicats a l’encapçalament.

El secretari

Vist i plau
El president

