ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A
L’OBERTURA DE LES OFERTES TÈCNIQUES ADMESES A LA LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i
executiu i la posterior direcció de les obres d'adequació de la UCI pediàtrica i de
neonatologia de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona. Clau: HGG-17270
(1v)
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, domicili d’Infraestructures.cat, essent les 10:10 hores del
dia 5 d'abril de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació, sota la Presidència del Sr. Joan Morera i
Valls, actuant com a Vocals el Sr. Pere Blasco i Giménez, el Sr. José Luis Vega i Castro, la Sra.
Sandra Rosillo i Zafra, i com a Secretària la Sra. Mercè Farré i Cuberes.
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El President dóna per oberta la sessió a la qual hi assisteixen diverses persones en representació i
interès dels licitadors.
Es procedeix a manifestar el resultat de l’examen i qualificació de la documentació continguda en
el sobre número 1, relacionant les empreses admeses, incloent aquelles que han esmenat la
documentació en temps i forma.
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre número 2 corresponent als licitadors admesos.
La Mesa de Contractació acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Admetre a la licitació els licitadors que es relacionen a continuació:
- AE-BGC2005 Arquitectura i Enginyeria, SLP & Antonio Piera, Gres, Verges Arquitectos
Asociados, SCP (UTE)
- ARQ Quiñoa y Asociados, SLP
- Albert Vitaller Arquitectura, SLPU
- BayonaValero Arquitectes Associats, Associats, SLP & Cantallops-Vicente e Arquitectes, SLP
(UTE)
- Carlos José Durán Bellas
- E3 Solinteg, SL & Planho Consultores, SLP (UTE)
- EDIFICA Arquitectes Associats, SLP
- Estudi P.S.P Arquitectura, SLP
- FIP Arquitectes, SLP
- Idom Consulting Engineering Architecture, SA
- Inse Rail, SL & Proyectos Mecánicos de Instalaciones Industriales, SA (UTE)
- Llongueras Clotet Arquitectes, SLP

- Marc Padrós Estivill & Pibarquitecturasix, SLP & Pich Aguilera Arquitectes, SL (UTE)
- Mario Corea Arquitectura, SLP
- Patricio Martinez, Maximià Torruella, Arquitectura, SLP
- Pinearq, SLP
- Pérez Piñana Arquitectes, SCP
- Sanabria & Planas-Gallego, Arquitectos, SLP
Segon.- Deixar a disposició de la gerència corresponent els sobres número 2 oberts en el present
acte als efectes del seu examen i valoració.
Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que la Secretària estén aquesta Acta que és aprovada i
signada per tots els membres de la Mesa.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A
L’ANÀLISI DE L’EXCLUSIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA PER INSE RAIL, SL & PROYECTOS
MECÁNICOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES, SA (UTE) A LA LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i
executiu i la posterior direcció de les obres d'adequació de la UCI pediàtrica i de
neonatologia de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona. Clau: HGG-17270
(1v)
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, domicili d’Infraestructures.cat, essent les 11:40 hores del
dia 19 d’abril de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació, sota la Presidència de la Sra. Pilar
Matesanz i Sánchez, actuant com a Vocals el Sr. Jordi Joan Rossell i Selvas, el Sr. Carles Solà i
Calzada, la Sra. Sònia Mateo i Corbi, el Sr. Pere Rovira i Muntané i com a Secretària la Sra. Mercè
Farré i Cuberes.
La Presidenta dóna per oberta la sessió i informa els assistents que la Mesa de Contractació,
reunida en data 5 d’abril de 2018, va procedir en acte públic a l’obertura del sobre número 2 dels
licitadors admesos.
Atès que, amb posterioritat, la Gerència de Projectes i Obres d’Edificació 3, en el procés de
comprovació de la documentació presentada pels licitadors admesos, ha detectat defectes a la
documentació presentada per un licitador, i després de l’oportú debat, la Mesa de Contractació
acorda per unanimitat:
Excloure de la licitació el licitador que es relaciona a continuació pel motiu que també s’indica així
com comunicar el present acord al licitador exclòs:
Inse Rail, SL & Proyectos Mecánicos de Instalaciones Industriales, SA (UTE) en constatar-se que
el licitador no presenta la designació del responsable d’Estructures, ni s’ha pogut deduir de la
documentació que consta en la resta de documentació aportada per la UTE en els sobres número
1 i número 2 presentats per aquesta, i que l’autor de projecte i Director d’Obra proposat no disposa
de titulació exigida en el Plec de Bases de la licitació.

Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que la Secretària estén aquesta Acta que és aprovada i
signada per tots els membres de la Mesa.

