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ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES
SOBRE NÚM. 1 (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA)
CONTRACTE NUMERO 19002141
INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT ORNAMENTAL A L’AQÚEDUCTE 2 A CIUTAT
MERIDIANA AMB MESURES D’EFICIÈNCIA SOCIAL.
A la Seu del Districte de Nou Barris, el dia 16 de setembre de 2019, a les 14:30 hores, es
constitueix la Mesa de contractació, amb el quòrum suficient, presidida pel Director del Servei
de Llicències i Espai Públic, Sr. Manel Ferrer Sala, amb assistència dels vocals: la Sra. Marta
Rubio Alcañiz, Directora de Serveis Generals; Sr. Francesc Pera Soriano, Cap de Recursos
Interns; el Sr. Ramon Casanovas Mínguez, cap del Departament d’Obres i Manteniment; el Sr.
Ricardo Fernández Aranda, secretari delegat del Districte de Nou Barris, actuant com a
secretari de la Mesa i el Sr. Xavier Olivé, Interventor- Delegat.
Com a qüestió preliminar, el secretari requereix a cada un dels presents que es pronunciï sobre
si concorre o no algun conflicte d’interessos en relació al procediment d’adjudicació del qual
forma part la mesa en el sentit d’allò previst a l’art. 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la clàusula 11.4 de la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per
a l’aplicació de la LCSP i la Disposició addicional primera del Codi ètic i de conducta de
l’Ajuntament de Barcelona. Tots els presents manifesten que no tenen directa o indirectament,
un interès financer, econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i
independència en el context del present procediment de contractació i per tant el President
dona per oberta la sessió.
Es procedeix a l’obertura de les pliques, en acte intern, del sobre núm. 1 “documentació
administrativa”, rebudes per optar a la licitació pública convocada per a adjudicar el contracte
que es detalla a continuació:
A la present licitació s’han presentat les següents empreses:

1) IMESAPI SA A-28010478

Oberts els sobres núm. 1 i examinada la documentació presentada per les empreses licitadores
es comprova que la documentació presentada és correcta d’acord amb els requeriments dels
PCAP.
Sense rés més per afegir, s’estén la present acta que signen el President i el Secretari.

El President de la Mesa
Manel Ferrer sala

El Secretari
Ricardo Fernández Aranda

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Manuel Ferrer Sala, President, el dia 17/09/2019 a les 14:00, que informa;
Sr. Ricardo Fernandez Aranda, Secretari delegat, el dia 17/09/2019 a les 16:21, que informa.

