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LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE LA FASE 1 DEL “PROJECTE DE
MILLORA DELS PATIS DE L’ESCOLA EL VALLÈS DE TERRASSA”
COMPOSICIÓ, FORMA DE DESIGNACIÓ I CONVOCATÒRIES DE LES MESES DE
CONTRACTACIÓ (CLÀUSULES 23 I 24 DEL PCAP)
VINT-I-TRESENA.- Mesa de Contractació
La mesa estarà constituïda per:
President: El coordinador general de l'Ajuntament de Terrassa. Suplent: Director de l'Àrea de
Cicles de la Vida
Secretari: La cap del Servei de Contractació. Suplent: La cap de la Secció de Contractació
d’Obres
Vocals:
La tècnica de suport a la Secretaria General. Suplent: El secretari general de la corporació
L'interventor general de la corporació. Suplent: El cap del Servei de Control Intern
La directora dels Serveis d'Educació. Suplent: La cap del Servei de Manteniment i Projectes del
Servei d’Educació.
Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el Secretari de la mesa,
el qual actuarà amb veu però sense vot.
VINT-I-QUATRENA.- Obertura de les proposicions
L’obertura de les propostes es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública
PIXELWARE. De conformitat amb el que estableix l’article 157.4 de la LCSP, l’obertura dels
sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans
electrònics.
La mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació administrativa a què es
refereix l'article 157.1 de la LCSP. La mesa comprovarà la presentació de la declaració jurada
sol·licitada i desestimarà automàticament aquelles empreses licitadores que no aportin aquesta
declaració o, en el seu defecte, no presentin la documentació que acrediti el contingut
d’aquesta declaració de conformitat amb l’annex 1.
En cas que la mesa observi defectes i/o omissions esmenables en la documentació
presentada, ho comunicarà als licitadors afectats per tal que els corregeixin i/o esmenin, en un
termini no superior a tres dies hàbils. Aquesta comunicació als interessats es farà per mitjans
electrònics.
Dins del termini no superior a set (7) dies a comptar des de l'obertura de la documentació
administrativa, la mesa de contractació donarà coneixement en el perfil de contractant sobre
l'admissió o exclusió de les empreses licitadores.
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