Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Exp.CU-2022-7
ACTA DE LA SEGONA REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DESIGNADA PER A
L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT MULTITÈCNIC I MILLORA DE
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS DEL DEPARTAMENT CULTURA PER A
L’ANY 2022
SISTEMA D'ADJUDICACIÓ: Procediment obert
COMPONENTS DE LA MESA:
•
•

•

PRESIDENT:
Joan Muñoz i Casas, cap del Servei de Gestió Econòmica i Contractació
VOCALS:
Vocal de l’Assessoria Jurídica: Ariadna Mercado Babot
Vocal de la Intervenció Delegada: Joaquim Martí Ribera
Vocal del Servei d’Obres: Glòria Moulines Crumols
SECRETARI:
Josep Joan Pérez Tubio, responsable dels expedients de contractació

A Barcelona, a les 12,00 hores del dia 05.10.2021, es reuneix la Mesa de contractació de
forma virtual mitjançant aplicatiu TEAMS, integrada pels membres referenciats, d'acord amb el
que estableix el Plec de clàusules administratives particulars que regeix el present contracte.
Assisteix a la sessió telemàtica el públic següent:
- Lluïsa Albareda (Ilerfred, SL)
- Francesc Estrada i Raul Avellan (Veolia Serveis Catalunya, SAU)
En primer lloc, el secretari comunica al públic assistent les empreses presentades a la licitació
i el resultat de la valoració realitzada en l’acte d’obertura dels sobres A de documentació
administrativa realitzat en data 01.10.2021 a les 13:00 hores en sessió telemàtica.
En segon lloc, el secretari obre els sobre B de tots els licitadors acceptats i tots els membres
de la mesa analitzen els continguts. El resultat és el següent:
- es comprova que d’entrada estan tots els documents requerits i que no consta cap
documentació que hagi de constar en el sobre C en l’interior d’aquests sobres.
- es comprova que, malgrat consta al certificat d’ofertes presentades que Ilerfred, SL es
presenta als 4 lots, només consta proposta al lot 3.
Tanmateix, el secretari adverteix que en el moment de revisar de forma exhaustiva la
documentació, es trobi que aquesta no compleix amb els requisits del presentació dels sobres
establerta en la clàusula vuitena PCAP, aquest fet es farà constar en l’informe de valoració
d’ofertes i es donarà a conèixer en l’acte públic d’obertura del sobre C.
Finalment, el president convoca als membres de la mesa de contractació i informa al públic
assistent, de l’acte públic del dia 22.10.2021 a les 12:00 hores, en sessió telemàtica on es
llegirà la valoració dels criteris subjectius i es realitzarà la obertura dels sobres C de criteris de
valoració objectiva.
I, per tot l'exposat, es declara acabada la reunió, de la qual cosa, com a secretari, dono fe.

El secretari
Josep Joan Pérez Tubio
Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00
Fax 933 16 27 01

El President
Joan Muñoz i Casas
1

