Ecologia Urbana
Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics

Expedient: 20200240
Contracte: 20001086
Objecte: Servei de redacció dels projectes executius de les actuacions d'adaptació dels
túnels de Vila Olímpica, Borràs i Pedralbes i instal•lacions associades a la instrucció tècnica
de túnels, amb mesures de contractació pública sostenible
ACTA IIA
A Barcelona, el 25 de març de 2021, es constitueix la Mesa de Contractació a la que
assisteixen per mitjans telemàtics:
Presidenta: Lídia Garcia Soler, directora de Recursos i Control de Gestió d’Ecologia Urbana,
qui actua per delegació d’Alcaldia de 20 de juliol de 2017.
Vocals:
Pere Camps, director de serveis d’ Infraestructures i Espai Urbà
Eduardo Cuscó Moya, cap del Departament d’Administració
Anna Cardellach Giménez, directora de serveis de Coordinació Econòmica.
Dolors Ibáñez Cantón, secretària delegada, per delegació del secretari general de 7 de juliol
de 2020
Atès allò que disposa l’article 8 del Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament
de Barcelona, i l’article 21.7 del Reial Decret 817/2009 de 8 de maig, que desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007 LCSP, hi ha el quòrum suficient per a la vàlida constitució de la
Mesa.
Actua com a Secretària la Sra. Dolors Ibáñez Cantón, que fa constar que:
Essent les 14:00 hores es constitueix la Mesa presidida per la Sra. Lídia Garcia Soler,
directora de Recursos i Control de Gestió d’Ecologia Urbana.
La presidenta obre l’acte públic i a continuació la secretària procedeix a l’obertura del sobre B
de les ofertes admeses i a la remissió del seu contingut al Servei Tècnic, per tal que avaluï
les referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a
judicis de valor.
La Presidenta informa que un cop feta la valoració d’aquests criteris, en un nou acte públic, es
donarà compte del resultat de la valoració i es procedirà a l’obertura del sobre C.
Finalitza l’acte i s’estén la present acta que, llegida i trobada conforme, signa la presidenta de
la Mesa, amb mi la secretària.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Lidia Garcia Soler, President, el dia 30/03/2021 a les 09:25, que informa;
Sra. Dolors Ibañez Canton, Secretària delegada, el dia 30/03/2021 a les 23:02, que informa.

