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Composició i convocatòries de la Mesa de Contractació, clàusules 28a i 29a del
PCAP
VINT-I-VUITENA..- Mesa de contractació
La mesa estarà constituïda per:

Un president:
Una secretària:
Els vocals:

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Economia, Finances, Serveis
Generals i Govern Obert.
La cap del Servei de Contractació. Suplent: la cap de la Secció de
Serveis i Subministraments del Servei de Contractació.
El secretari general de l’Ajuntament. Suplent: La tècnica de suport a
la Secretaria General.
L'interventor accidental de l’Ajuntament. Suplent: el tècnic del Servei
de Control Intern.
La directora dels Serveis d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat
Urbana Suplent: el cap del servei d'Espais Verds i Biodiversitat
Urbana.

Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte la secretària de la
mesa, la qual actuarà amb veu però sense vot.
VINT-I-NOVENA.- Obertura de les proposicions
L’obertura dels sobres es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública
PIXELWARE. L’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació
s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la
plataforma PIXELWARE té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de
l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.
La mesa desestimarà aquelles empreses licitadores que no aportin tota la documentació
requerida o que no acreditin la capacitat i solvència exigides.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de la
licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres presentats per les empreses licitadores per part de
la Mesa de Contractació.
- Després de l’obertura dels sobres, en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació
qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en els sobres i
determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si s’escau, les
causes d’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies
es faran públiques mitjançant el seu perfil de contractant.
Posteriorment, la Mesa de Contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les
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empreses admeses i, un cop sol·licitats, si s’escau, els aclariments o les esmenes, farà la
proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, i la
remetrà a l’òrgan de contractació.
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin
del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició
establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles
en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa
inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat
el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb caràcter cert quin
és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin fer la valoració de les
ofertes.
D’altra banda, la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans
de formular la proposta d’adjudicació. També els podrà sol·licitar quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen les especificacions tècniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin aquestes prescripcions no seran objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat de gènere i a altres organitzacions, per verificar les consideracions socials i
ambientals.
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.
La mesa concedirà un termini de tres (3) dies hàbils a comptar des de l'obertura de la
documentació administrativa (sobre 1) per a la resolució d'errors o omissions. La
comunicació als interessats es farà mitjançant l’eina de notificacions electròniques de la
plataforma electrònica de contractació PIXELWARE. La mesa de contractació donarà
coneixement en el perfil de contractant sobre l'admissió o exclusió de les empreses
licitadores.
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