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ACTA MESA EXTRAORDINÀRIA

A les 09:00 hores del dia 12 de novembre de 2021 es reuneix de manera telemàtica,
excepcionalment per la situació generada pel virus COVID-19 i fent ús de la possibilitat
que atorga l’art. 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, els membres que han de constituir la mesa de contractació, que assistirà a
l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte que, de conformitat amb el
previst per la clàusula 1 del plec de clàusules administratives particulars i amb les
especificacions del plec de condicions tècniques, té el següent objecte:
Obres de millora en dos zones concretes de l’edifici principal del Passeig de la
Zona Franca 56.66 de Barcelona
Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:

Sra. Cruz Montserrat Pérez Garcia, directora de Serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos.

Vocals:

Sra. Maribel Fernández Galera, per delegació del Secretari
General.
Sr. Francesc J Gisbert Sempere, Interventor delegat.
Sra. Roser Crivellé i Yuste, Directora de Logística i Manteniment de
la Gerència de Recursos..
Sra. Sònia Lobaco Poyatos, Cap de la Secció de Logística.
Sra. Lurdes Padró Mir, del departament de Contractació, qui actua
com a secretaria de la mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
A continuació la secretaria informa que s’ha donat compliment al preceptuat a l’article
159.4 f) de la LCSP sobre la inscripció del licitador OBRES I CONTRACTES PENTA
SA., amb CIF A-60514643, en el RELI, que és afirmativa i se li ha requerit per tal que
completi l’acreditació dels requisits de solvència establerts al PCAP. Quan a la
constitució de la garantia definitiva s’acredita la seva constitució.
Pel que fa al compliment de la solvència econòmica i tècnica s’ha emès informe tècnic
favorable que s’incorpora a l’expedient. La Mesa fa seu l’informe i l’accepta per
unanimitat
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Conclosa la sessió, s’estén la present que signa la presidenta en representació de tots
els membres de la mesa, junt amb mi la secretària, que certifico en el lloc i hora abans
indicats.

La Presidència

La Secretària de la Mesa.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Maria Lourdes Padro Mir, Lletrada, el dia 15/11/2021 a les 12:36, que informa;
Sra. CRUZ MONTSERRAT PEREZ GARCIA, Administradora, el dia 15/11/2021 a les 14:57, que informa.

