Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Expedient 68/21. SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ,
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE
REFORMA INTERIOR DE LA ZONA LOGÍSTICA I DELS ACCESSOS DEL MERCAT
MUNICIPAL DEL CARMEL DE BARCELONA
ACTA OBERTURA SOBRE A
Reunits per mitjans telemàtics, el dia 7 de setembre de 2021 a les 9:15 hores, els membres
de la Mesa de contractació següents:
President: Màxim López Manresa, Gerent; Vocals: Concepció Franco Poblet, Interventora
delegada; Manel Armengol Jornet, Cap dels serveis jurídics i secretari delegat; Xavier
Olivella Echevarne, Director d’administració general; Joan Manel Llopis Malleu, Director dels
serveis tècnics; Secretari: El secretari delegat de l’IMMB.
Comprovada l’existència del quòrum necessari, es constitueix formalment la Mesa i el
president autoritza el Secretari a desbloquejar la documentació presentada al Sobre A pels
licitadors que han presentat la documentació a través de la plataforma de contractació
electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, tal i com estableix el plec de clàusules
administratives particulars.
El licitadors presentats, d’acord amb la plataforma de contractació, són els següents:
MUR ARQUITECTOS ASOCIADOS SLP
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL
Amb caràcter previ a l’obertura i valoració de la documentació dels licitadors presentats, el
secretari demana als membres de la Mesa si tenen alguna causa d’abstenció i/o
incompatibilitat de les previstes a la normativa de règim jurídic de les administracions
públiques i/o en el Codi ètic de l’Ajuntament de Barcelona: La senyora Concepció Franco
manifesta que incorre en circumstàncies d’abstenció i sol·licita al President de la Mesa
abandonar la sessió, que el President accepta.
Seguidament es procedeix a desbloquejar els Sobres A i a la seva valoració. La Mesa no
detecta deficiències a subsanar, entenent correcte i ajustada al PCAP la seva documentació.
Essent les 9:25 hores, el president aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta.

EL PRESIDENT DE LA MESA

EL SECRETARI DE LA MESA

