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ACTA

A les onze hores quaranta-vuit minuts del dia vint-i-vuit de setembre de dos mil vint-i-u es
constitueix de forma telemàtica, els seus membres, la Mesa de Territori, que resta presidida pel
senyor Jordi Padrós Selma, Coordinador en matèria d’Espais Naturals, en qualitat de President;
la senyora Isidra Guardiola Salinas, Delegada de Secretaria; la senyora Anna Piulachs i Cartés,
Delegada de la Intervenció; la senyora Olga Lahuerta Gonzalvo, cap del Servei JurídicoAdministratiu de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 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, assisteix també la senyora Montserrat Piera Martin,
Cap de la Secció de Suport a la Contractació del Servei Jurídico-Administratiu, i el senyor Oscar
Inglada Piñol en representació de la Gerència promotora amb l'objecte de procedir a l'obertura
del sobre A (documentació administrativa i criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de
valor), en base a les proposicions presentades en temps i forma, pels licitadors al procediment
simplificat amb més d’un criteri de valoració, convocat per a l’adjudicació de la contractació del
servei: “REDACCIÓ DE DIFERENTS PLANS DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS
MUNICIPALS A CAPELLADES I SANT JOAN DE VILATORRADA”, de conformitat amb el
que disposen els articles 140, 157 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic i l’article 25 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei de contractes del sector públic
Durant el termini assenyalat per a la presentació d’ofertes, que finalitzava el 20 de setembre de
2021 han presentat proposicions les següents empreses:
1.
2.
3.
4.
5.

INGLOBA GROUP ASESORES, SL
PIÑOL SANJAUME, SL
PI CONSULTORA D'ENGINYERIA CIVIL I URBANISME, SL
LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL
PAYMACOTAS ENGINEERING, SA

A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres de les empreses presentades. Totes les
empreses presenten correctament documentació administrativa i la documentació corresponent
als criteris que depenen d’una judici de valor, assenyalada en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
La Mesa acorda trametre la documentació a la Gerència promotora, sol·licitant el corresponent
informe tècnic
I essent les onze hores i cinquanta-set minuts el president aixeca la sessió, de la qual com a
secretari, estenc aquesta acta.
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