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 la direcció de les obres de reforma i ampliació d'institut a 3/2
línies + cicles formatius a l'Institut Montsoriu d'Arbúcies. Clau: IAG-09265
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, domicili d’Infraestructures.cat, essent les 10:00 hores del
dia 14 de març de 2016 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. Carles Solà i
Calzada, la Sra. Sònia Mateo i Corbi, la Sra. Carla de Brauwer i Fontanals i com a Secretari el Sr.
Francesc Gómez i Munné.
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 al licitador que es relaciona 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 (www.infraestructures.cat):
B23 Arquitectura, Societat Civil Professional, per la correcta presentació
 de la garantia provisional d’acord amb allò especificat a la Instrucció 4 del capítol V de
les Instruccions Internes
Segon.- Atorgar un termini de 48 hores, comptador des de la seva publicació en el perfil
d'Infraestructures.cat (www.infraestructures.cat), per a que el licitador indicat a l'acord Primer pugui
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 per la vocal Carla de Brauwer i Fontanals.
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.

