Àrea de Presidència
Servei de Contractació

EI/HR Exp. 2016/0009603

A LA CIUTAT DE BARCELONA a les 12 hores i 20 minuts del dia 9 de novembre de
2016, es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de
Contractació de l'Àrea de Presidència, que resta presidida pel Sr. Josep Abella i
Albiñana, tresorer de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Isidra Guardiola i
Salinas, com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard Santafè i Civit, com a
delegat de la interventora general, pel Sr. Carles Barnés i Garcia, cap del Servei de
Contractació, per la Sra. Anna M. Miró i Sabaté, tècnica del Consorci del Patrimoni de
Sitges i per la secretària de la Mesa Sra. Eva M. Inglada i Mulet. Es constitueix la present
Mesa per a la qualificació prèvia de la documentació presentada pels licitadors, en temps
i forma assenyalats al BOPB de data 17 d’octubre de 2016, de la contractació relativa al
procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent al “Servei de
vigilància, seguretat, protecció i control d’accés dels museus del Consorci de
Patrimoni de Sitges”, tot això de conformitat amb allò que disposen els articles 146,
160 i 320 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
El President ordena l'obertura dels sobres de la documentació de les empreses
presentades, amb exclusió dels relatius als criteris d’adjudicació que depenen d’un
judici de valor i dels relatius als criteris automàtics, els quals ofereixen el següent
resultat:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa CIS COMPAÑÍA
INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, amb NIF A81808271 i domicili al carrer Balmes,
191, 3r2a, CP 08006 BARCELONA, la qual presenta la declaració responsable
assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars d’acord amb el
model de l’Annex del PCAP.
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa SEGURIDAD
PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA, amb NIF A58473158 i domicili a la carretera
de Santa creu de Calafell, 14, CP 08850 GAVÀ (Barcelona), la qual presenta la
declaració responsable assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars d’acord amb el model de l’Annex del PCAP.

Essent les 12 hores i 30 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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