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Acta de la reunió de constitució de la Mesa de contractació i obertura dels sobres B
de la contractació centralitzada del subministrament de vehicles en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra (Exp. CCS 2018 VEH)

El 18 de juliol de 2019, a les 9:00 hores i a la sala V23 de la segona planta de Gran Via de
les Corts Catalanes, 635, es constitueix la Mesa de contractació per a l’obertura del sobre B,
documentació administrativa, corresponent al procediment d’adjudicació de la contractació
centralitzada del subministrament de vehicles en la modalitat d’arrendament sense opció de
compra (Exp. CCS 2018 VEH)
Assisteixen les següents persones:
Membres de la Mesa
Sra. Marta Bruguera Mironès, com a presidenta de la Mesa.
Sra. Carme Planas Saurina, en representació de la Intervenció General.
Sra. M. Teresa Farré León, en representació de la Direcció General de l'Assessoria Jurídica.
Sr. Sergi Vibancos Daviu, en representació de la Sub-direcció General de Compra
Centralitzada.
Sr. Josep Antoni Lucas Trilles, en representació del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
Sra. Cèlia Gomà Aznar, en representació del Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda.
Sr. Josep Maria Palau Arnau, en representació del Departament de Salut.
Sra. Pilar de Juan Díaz, com a secretària de la Mesa.
La senyora Bruguera obre la sessió, tot donant la benvinguda als assistents.
Tot seguit, la senyora Bruguera introdueix l’acte referint-se al moment procedimental de la
licitació: desprès de la reunió de la Mesa de contractació d’obertura dels sobres A d’aquesta
contractació que va tenir lloc el dia 16 de juliol de 2019, van ser requerides per esmenar la
seva documentació general les empreses:
- UTE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL - URBASER ENVIRONNEMENT SAS
- COOLTRA MOTOS, SLU
- CRONORENT, SL
La secretaria de la Mesa manifesta que ha estat esmenada correctament la documentació
de totes les empreses que van ser requerides.
La Mesa aprova, per unanimitat, que totes les empreses licitadores han estat admeses a la
licitació.
A continuació s’apliquen les credencials dels custodis al Sobre digital i s’inicia l’obertura del
sobre B de les pliques dels lots núm. 1, 2 i 3 que són els que tenen criteris subjectes a judici
de valor, les empreses licitadores havien d’introduir en el sobre B l’annex núm. 14 indicant la
marca, model i fabricant del vehicle proposat.
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Per a la resta de lots, del núm. 4 al 39, es va demanar en els plecs de la licitació que les
empreses igualment havien d’incorporar en aquest sobre B l’annex núm. 14 però únicament
als efectes de poder continuar amb la tramitació a l’eina Sobre digital. En penjar la
documentació a la Plataforma de contractació de la Comissió Central de Subministraments
es va facilitar als licitadors un model d’annex núm. 14 amb el text: “Aquest annex amb l’únic
efecte d’adaptar la licitació a l’eina de Sobre Digital i de poder continuar amb la tramitació
electrònica.”
El contingut del Sobre B de l’empresa licitadora per als lots núm. 1, 2 i 3 ha estat:
LOT núm. 1 – BANCO SANTANDER, SA

LOT núm. 2 – BANCO SANTANDER, SA

LOT núm. 3 – BANCO SANTANDER, SA

I sense més assumptes que tractar, la presidenta aixeca la sessió i acomiada als assistents
a les 10:05 hores.
I havent la secretària donat coneixement del contingut d’aquesta acta als vocals de la Mesa
de contractació, sense que hi hagi cap observació, es procedeix a la seva signatura.

La secretària

La presidenta
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