ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER LA
QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE NÚM. 1 PRESENTADA A LA
LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per la Coordinació de seguretat i salut de de
les obres del projecte constructiu de millora general. Condicionament i eixamplament.
Carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500. Tram: Linyola - Bellcaire d'Urgell. Clau: XL04084
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, domicili d’Infraestructures.cat, essent les 13:05 hores del
dia 1 de desembre de 2017 es reuneix la Mesa de Contractació, sota la Presidència de la Sra.
Pilar Matesanz i Sánchez, actuant com a Vocals el Sr. Jordi Joan Rossell i Selvas, el Sr. Antoni
Pérez i Oteros, la Sra. Sònia Mateo i Corbi, el Sr. Pere Rovira i Muntané i com a Secretari el Sr.
Xavier Fernández i Urbán.
La Presidenta dóna per oberta la sessió i es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 de cadascun
dels licitadors presentats a la licitació, a l’examen i qualificació dels documents continguts en el
sobre núm. 1, així com també a analitzar si contenen tota la documentació exigida en el Plec de
Bases de la licitació.
Un cop finalitzat l’anàlisi d’aquesta documentació la Mesa de Contractació acorda per unanimitat el
següent:
Primer.- Comunicar als licitadors que es relacionen a continuació els defectes u omissions de
documentació que es consideren esmenables i que també s'indiquen, mitjançant publicació en el
perfil d'Infraestructures.cat (infraestructures.gencat.cat):
Control y Geología, SA, per la correcta presentació
 de la documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està integrada per
un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% o de l’adopció d’alguna de
les mesures alternatives previstes en l’art.2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril
d’acord amb allò especificat a l’apartat a) de la Instrucció 3.5 del capítol VI de les
Instruccions Internes
Red Civil, SLPU, per la correcta presentació
 de la “Declaració responsable de compliment de les condicions d’aptitud per a
contractar” (Declaració responsable) segons el model previst en l’annex 1 del Plec de
Bases o del Document Europeu únic de Contractació (DEUC), d’acord amb allò
especificat a l’apartat 6.1 del Plec de Bases
SGS Tecnos, SAU, per la correcta presentació
 de la “Declaració responsable de compliment de les condicions d’aptitud per a
contractar” (Declaració responsable) segons el model previst en l’annex 1 del Plec de
Bases o del Document Europeu únic de Contractació (DEUC), d’acord amb allò
especificat a l’apartat 6.1 del Plec de Bases

Segon.- Atorgar un termini de 72 hores, comptador des de la seva publicació en el perfil
d'Infraestructures.cat (infraestructures.gencat.cat), per a que els licitadors indicats a l'acord Primer
puguin presentar l'oportuna esmena.
Tanmateix la Mesa de Contractació acorda que, en cas d’absència o qualsevol altra impossibilitat
de la Presidenta, els actes de tràmit siguin duts a terme pel vocal Pere Rovira i Muntané.
Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que el Secretari estén aquesta Acta que és aprovada i signada
per tots els membres de la Mesa.

