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Expedient de contractació núm. 2020.02
Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES C
Reunits de manera telemàtica, el dia 10 de juny de 2021, a les 09:30 hores, es
constitueix, en sessió pública, la Mesa de Contractació per a l’adjudicació de l’Acord marc
serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.02), integrada per l’Il·lm. Sr. Xavier
Boquete, President de la Mesa en substitució del titular, el Sr. Jordi Xargay, vocal i diputat de la
Diputació de Girona, la Sra. Cristina Santiago, lletrada del Departament Central de contractació
de l’Ajuntament de Badalona, vocal, el Sr. Adrià Soler, tècnic del departament de contractació i
serveis jurídics de l’Ajuntament de Martorelles, vocal, el Sr. Jordi Manau Terrés, Interventor
del CCDL i de la Diputació de Lleida i, per últim, el Sr. Ramon Bernaus i Abellana, Secretari del
CCDL i de la Diputació de Lleida, qui actuarà com a vocal i secretari de la Mesa. Per al bon
desenvolupament de la sessió els membres de la Mesa són assistits en tasques de suport pel
personal de l’ACM - CCDL.
Una vegada constituïda la Mesa, el President obre la sessió donant la benvinguda als assistents
i recorda amb caràcter introductori que el passat 7 de maig de 2021, es va dur a terme, en
sessió privada i de manera telemàtica, l’acte d’obertura del Sobre B. Així mateix, també
recorda que posteriorment, la Mesa de contractació, es va reunir en sessió privada per
procedir a la valoració i consideració de les proposicions presentades mitjançant el sobre “B” i
va acordar la pràctica d’alguns aclariments complementaris a algunes empreses, els quals van
ser degudament atesos per les empreses requerides.
El President exposa que la Mesa, en data 9 de juny de 2021, a la vista de l’informe emès per la
Ponència tècnica de suport va acordar per unanimitat declarar admeses totes les proposicions
tècniques presentades per les empreses licitadores, podent procedir a l’obertura del Sobre C.
Seguidament, el President remarca que les actes de les Meses de Contractació, així com
l’informe de la Ponència tècnica s’han fet públiques a través del perfil de contractant, on
consten amb tot detall les justificacions de les decisions adoptades i la puntuació de cada una
de les ofertes.
Finalment, el President demana si algú vol manifestar alguna cosa o vol fer alguna al·legació al
respecte i cedeix la paraula al personal de l’ACM-CCDL, per tal que procedeixi a fer l’obertura
dels Sobres C, els quals contenen la proposta econòmica.
Es comunica que els membres de la Mesa, prèviament, han acordat fer la corresponent
obertura i descàrrega de tots els Sobres C, sense fer lectura de les ofertes econòmiques, fins
que no s’hagin descarregat totes, donat que l’eina del Sobre Digital va molt lenta en la
descàrrega i així es podrà procedir a la visualització i lectura de les ofertes de manera més àgil i
ràpida. Així mateix, s’esmenta que, en qualsevol cas, totes les ofertes econòmiques es
visualitzaran i se’n farà lectura.
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Es sol·licita als assistents si algú té alguna objecció o inconvenient, i essent la resposta
negativa, es procedeix a fer l’obertura i descàrrega de totes les ofertes de tots els lots, deixant
oberta la sessió per aquells que vulguin fer un seguiment.
Essent les 12:00 hores, es procedeix a fer lectura de les ofertes econòmiques, tot visualitzantles a la pantalla, d’acord amb el contingut que es transcriu en l’Annex I d’aquesta acta, el qual
conté les ofertes econòmiques presentades, així com també les millores ofertes en relació a la
reducció de terminis de temps de resposta i reparació.
Durant el desenvolupament de la sessió, el personal de l’ACM-CCDL posa de manifest que
algunes de les proposicions presentaven algunes anomalies, tot deixant la consideració i
valoració de les mateixes a criteri de la Mesa de contractació. En particular, es manifesta que:
- L’empresa CRUXENT EDELMA ASPE, presenta dos preus pel que fa a la substitució o reparació
d’alguns elements: “relés i contactors del quadre de maniobra” i “encebadors i reactàncies
d’il·luminació de cabina”, en relació als lots 01, 02, 03 i 06.
- L’empresa SCHINDLER S.A., presenta dos preus pel que fa a la substitució o reparació d’alguns
elements: “relés i contactors del quadre de maniobra” i “cèl·lules fotoelèctriques de les portes
automàtiques de pisos”, en relació als lots 01 a 10,.
- L’empresa ACRESA-CARDELLACH SL, no presenta cap preu pel que fa al manteniment de
salva-escales, en relació als lots 01, 02, 03, 04 i 07.
- L’empresa SERVIELEVA SL, en el lot 11 presenta l’oferta relativa al Sobre B, en lloc de l’oferta
econòmica.
- L’empresa SCHINDLER S.A., no presenta oferta econòmica en el lot 12.
Seguidament, el President manifesta que, un cop realitzades totes les actuacions, es revisaran
les proposicions i es publicaran els resultats definitius amb l’Acta de la sessió al perfil de
contractant, i que previ els tràmits oportuns la Mesa farà la proposta d’adjudicació a l’òrgan de
contractació per tal que acordi el que consideri oportú.
Una vegada portades a terme totes les actuacions, el President sol·licita si algú vol examinar
algun document o vol fer alguna al·legació, en relació al desenvolupament de la sessió o
qualsevol altra qüestió.
No produint-se més intervencions, el President finalitza la sessió a les 15:30 hores, de tot el
que, com a Secretari de la Mesa, aixeco acta i en dono fe.
Contra el present acte es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació d’acord
amb el que estableixen els articles 44 i ss. de la LCSP.
Barcelona, 11 de juny de 2021
El secretari,
Ramon Bernaus i Abellana
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