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ACTA
A la ciutat de Barcelona, a les deu hores i cinquanta-set minuts del dia dos de maig de
dos mil divuit, es reuneix, en primera convocatòria, la Mesa de Contractació prevista a
la clàusula quinze del Plec de Clàusules Administratives Generals de Contractació
aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de
concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats elaborats per la
Diputació de Barcelona, integrada, de conformitat amb la resolució núm. 7512/2015 de la
Presidenta de la Diputació de Barcelona de data 31 de juliol de 2015 i publicada al BOPB
de data 7 d’agost de 2015, per la senyora Rosa Funtané i Vilà, Diputada adjunta de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, en qualitat de Presidenta suplent; el senyor Valentín Aceña
Ramos, Cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, en
substitució del senyor Vicenç Izquierdo Camón, Gerent de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat; la senyora Denia Lázaro Ardila, Delegada de Secretaria; el senyor
Gerard Santafé Civit, Delegat de la Intervenció; la senyora Olga Lahuerta Gonzalvo, Cap
del Servei Jurídico-Administratiu de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, tots ells en qualitat
de vocals, i actuant com a Secretari de la Mesa, el senyor Francesc Salmerón Utrilla, Cap
de la Subsecció de la Mesa de Contractació del mateix Servei, amb l'objecte de procedir
a formular la proposta d’adjudicació, previ informe emès per l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en Infraestructures, en base a les proposicions presentades en
temps i forma, pels licitadors al procediment obert amb més d’un criteri de valoració,
convocat per a l’adjudicació de la contractació del servei: “DIRECCIÓ DE LES OBRES
DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’ITINERARI DE VIANANTS A LA BV-5224 DEL
PK 8+000 AL 8+800 I LA BV-5228 DEL PK 0+000 AL 0+580. TT.MM. SANT VICENÇ
DE TORELLÓ I SANT PERE DE TORELLÓ” amb un pressupost de licitació de
25.426,11 EUR IVA exclòs, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el dia 5 de març de 2018, de conformitat amb el que disposa
l’article 142 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Valorades totes les ofertes econòmiques presentades per les empreses en aquest
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, i amb l’aplicació d’un sol
criteri de valoració, pel senyor Valentín Aceña Ramos, Cap de l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en Infraestructures, d'acord amb els criteris d’adjudicació
establerts en la clàusula 1.11) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i previ
resum de l’informe emès en data 20 d’abril de 2018, que adjuntem a la present acta,
exposat per ell mateix, la Mesa acorda:
-

Proposar a l'Òrgan de Contractació, l'adjudicació d’aquesta contractació a
l’empresa E3 SOLINTEG, SL per ser la seva oferta la més avantatjosa per a
l’Administració.

I essent les deu hores i cinquanta-vuit minuts es dóna per finalitzada aquesta
sessió, i s'aixeca la present ACTA que signen els membres de la Mesa assistents, amb
mi, Francesc Salmerón Utrilla que com a Secretari de la Mesa, en dono fe.
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