APROVAT

ACTA 1
A les onze hores i quinze minuts del dia deu de juny de 2020, es constitueix la Mesa de
Contractació de forma virtual, per a la valoració de la documentació administrativa (sobre A) que
correspon al procediment obert, per a la Contractació del servei públic de transport col·lectiu de
viatgers entre els barris d’Horta i Gràcia al terme municipal de Barcelona.
La presideix per designació del Vicepresident executiu, el Vicepresident de Mobilitat, Transport i
Sostenibilitat, senyor Antonio Poveda Zapata i hi actuen com a vocals, la Cap del Servei de
Secretaria, senyora Glòria Vendrell Garrido, per delegació del Secretari general; el Cap de
Servei de Gestió i Explotació del Transport, senyor Eduard Unzeta Nuez i la Interventora
Delegada, senyora Montserrat Martí Rovira, i com a Secretària, en substitució de la
Coordinadora de Contractació, la Tècnica superior en Dret, senyora Marta Cros Fernández.
Es declara obert l'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent.
Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre A de les proposicions per l’ordre en què han
estat presentades:
1. MARFINA BUS, S.A

En conseqüència, la Mesa acorda, per unanimitat, admetre aquesta proposició.

2. UTE: EMPRESA MONFORTE,S.A. (30 per cent de participació); CASTROMIL, S.A
(30 per cent de participació); i ALCALABUS,S.L. (40 per cent de participació)
Es comprova que presenten la documentació exigida al plec de clàusules administratives
particulars. Consta pertinença a Grup Empresarial. Les tres empreses formen part del grup
empresarial TRANSMONBUS, S.L.
En conseqüència, la Mesa acorda, per unanimitat, admetre aquesta proposició.

Vista que la documentació administrativa és correcte, es procedeix a donar trasllat al servei
tècnic la documentació amb criteris que depenguin d’un judici de valor (SOBRE B), perquè sigui
valorada i informada, tot això als únics efectes de deixar constància ja que fins l’adjudicació
s’haurà de respectar la privacitat d’aquesta part de l’oferta, la puntuació de la qual es donarà
prèviament a l’obertura del SOBRE C.
Un cop valorades les ofertes es convocarà a les empreses licitadores, indicant dia i hora de
l’obertura del SOBRE C (Documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables
automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules).
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POVEDA ZAPATA, ANTONI (6 de 6)
Vicepresident/a Area Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
Data signatura :12/06/2020 15:37:05
HASH:99E3FE1C5B0C657B4B164BB509660CEDC8DE0798
MARTI ROVIRA, MONTSE (5 de 6)
Interventora Delegada Ingressos i Entitats
Data signatura :12/06/2020 8:04:46
HASH:99E3FE1C5B0C657B4B164BB509660CEDC8DE0798
UNZETA NUEZ, EDUARD (4 de 6)
Cap de Servei Gestió i Expl. Transports
Data signatura :11/06/2020 17:00:20
HASH:99E3FE1C5B0C657B4B164BB509660CEDC8DE0798
VENDRELL GARRIDO, GLORIA (3 de 6)
Cap de Servei Secretaria
Data signatura :11/06/2020 14:35:52
HASH:99E3FE1C5B0C657B4B164BB509660CEDC8DE0798
CROS FERNANDEZ, Marta (2 de 6)
Tècnic/a superior Dret - Contractació 4
Data signatura :11/06/2020 14:21:49
HASH:99E3FE1C5B0C657B4B164BB509660CEDC8DE0798
CARRASCO VAL, ADA (1 de 6)
Adm. Contractacio3
Data signatura :11/06/2020 10:54:58
HASH:99E3FE1C5B0C657B4B164BB509660CEDC8DE0798
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I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s'acaba aquest acte a les onze hores i quaranta
minuts i se n'estén aquesta acta que signen el President i els Vocals amb mi, la Secretària que
en dono fe.

