Subsecció de la Mesa de Contractació
Exp. 2020/4978
FS/IB
Servei Jurídico-Administratiu

ACTA
A les catorze hores i tretze minuts del dia dinou de gener dos mil vint-i-u, es constitueix
telemàticament, convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de Territori, que
resta presidida pel senyor Pere Pons i Vendrell, President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, en qualitat de President; la senyora Isidra Guardiola
Salinas, Delegada de Secretaria; la senyora Anna Piulachs Cartes, Delegada de la
Intervenció; la senyora Olga Lahuerta Gonzalvo, Cap del Servei Jurídico-Administratiu de
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals,. el senyor Joan Closa Pujabet, gerent de
Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, tots ells en
qualitat de vocal, actuant com a Secretari de la Mesa, el senyor Francesc Salmerón
Utrilla, Cap de Subsecció de la Mesa de Contractació del mateix Servei; assisteix, així
mateix, la senyora Montserrat Piera Martin, Cap de la Secció de Suport a la Contractació
del Servei Jurídico-Administratiu; amb l'objecte de procedir a l’obertura del sobre B
(criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor) en base a les proposicions
presentades en temps i forma, pels licitadors al procediment obert amb més d’un criteri
d’adjudicació subjecte a regulació harmonitzada, convocat per a l’adjudicació de la
contractació del servei: “REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU i
D’URBANITZACIÓ DE LA VIA BLAVA DEL LLOBREGAT” (650.000,00 € IVA
exclòs), de conformitat amb el que disposen els articles 140, 157 i 326 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i l’article 25 del Reial Decret 817/2009,
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic.
Durant el termini assenyalat per a la presentació d’ofertes, que finalitzava el 30 de
desembre de 2020 han presentat proposicions les següents empreses:

1.
2.
3.
4.

DOPEC, SL
ENGINYERIA REVENTÓS, SL
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
UTE: SBS SIMON I BLANCO, SL – BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, SLP

A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres B de les empreses presentades.
Totes les empreses presenten correctament la documentació assenyalada a la
clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

La Mesa acorda per unanimitat, admetre totes les proposicions presentades i remetre
tota la documentació a la Gerència promotora per tal d’elaborar el corresponent
informe tècnic.
I essent les catorze hores i divuit minuts el president aixeca la sessió, de la qual
com a secretari, estenc aquesta acta.
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