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Contracte 149/21 OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL MERCAT DE LA BOQUERIA DE BARCELONA.
FASE 1: ARRANJAMENT DEL SANEJAMENT
ACTA OBERTURA SOBRE A
Reunits per mitjans telemàtics, el dia 29 d’octubre de 2021 a les 09:00 hores, els membres
de la Mesa de contractació següents:
President: Màxim López Manresa, Gerent. Vocals: Concepció Franco Poblet, Interventora
delegada; Manel Armengol Jornet, Cap dels serveis jurídics i secretari delegat; Joan Manel
Llopis Malleu, Director dels Serveis Tècnics; Xavier Olivella Echevarne, Director
d’administració General. Secretari: El secretari delegat de l’IMMB.
Comprovada l’existència del quorum necessari, es constitueix formalment la Mesa i el
president autoritza el Secretari a desbloquejar la documentació presentada al Sobre A pels
licitadors que han presentat la documentació a través de la plataforma de contractació
electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, tal i com estableix el plec de clàusules
administratives particulars.
El licitadors presentats dins del termini, d’acord amb la plataforma de contractació:

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU
Amb caràcter previ a l’obertura i valoració de la documentació dels licitadors presentats, el
secretari demana als membres de la Mesa si tenen alguna causa d’abstenció i/o
incompatibilitat de les previstes a la normativa de règim jurídic de les administracions
públiques i/o en el Codi ètic de l’Ajuntament de Barcelona: El senyor Joan Manel Llopis
Malleu, Director dels Serveis Tècnics s’absté; tots els demés membres assistents de la
mateixa declaren que no concorren en cap conflicte d’interessos, en compliment del previst
al Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona.
La Mesa no detecta deficiències a subsanar, entenent correcte i ajustat al PCAP la seva
documentació.
Essent les 09:15 hores, el president aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta.

EL PRESIDENT DE LA MESA

EL SECRETARI DE LA MESA

