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FS/ IB

ACTA
A les tretze hores i vint-i-set minuts del dia trenta d’abril de dos mil vint-i-u, es
constitueix telemàticament i convocats en forma legal 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 Cartes delegada de la Intervenció; el senyor
Joan Closa Pujabet, gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i
Patrimoni Arquitectònic; la senyora Olga Lahuerta Gonzalvo, Cap del Servei JuridicoAdministratiu, tots ells en qualitat de vocals, actuant com a secretari de la Mesa, el senyor
Francesc Salmerón Utrilla, cap de 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, amb l'objecte de procedir a l’elevació de
l’informe proposant adjudicatari en base a les proposicions presentades en temps i forma,
pels licitadors al procediment obert amb més d’un criteri de valoració i subjecte a
regulació harmonitzada, convocat per a l’adjudicació de la contractació del servei:
“REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU i D’URBANITZACIÓ DE LA VIA
BLAVA DEL LLOBREGAT”, 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.
Assisteix així mateix, un representant de la UTE SBS SIMON I BLANCO, SL – BATLLE I
ROIG ARQUITECTURA SLP.
Valorades les proposicions presentades en aquest procediment obert, i amb aplicació de
més d’un criteri de valoració, i previ resum de l’informe emès en data 23 d’abril de 2021,
que exposa el senyor Joan Closa Pujabet, gerent de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic i que adjuntem a la present acta, la
Mesa acorda acceptar dit informe, i de conformitat amb el mateix proposa adjudicatària la
UTE SBS SIMON Y BLANCO SL - BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP, amb una
puntuació total de 74,83 punts i per un import de 491.855,00 € IVA exclòs.
I l’ordre de classificació de la resta d’empreses quedaria així:
EMPRESES
DOPEC SL 69 punts
ENGINYERIA REVENTÓS 67,86 punts

I essent les tretze hores i trenta-quatre minuts el president aixeca la sessió, de la qual
com a secretari, estenc aquest acta.

1
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 13e9e6818e997e44297f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 1

Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol
Codi classificació

2020/0004978
Acta
Acta informe adjudicació exp. núm. 2020/4978
D0506SE01 - Serveis obert

Signatures
Signatari
Francisco Lucas Salmeron Utrilla
(TCAT)
Jordi Padrós Selma (SIG)
(accidental)

Secretaria Mesa de
Contractació
President/a Mesa de
Contractació

Acte
Signa

Data acte
05/05/2021 09:49

Signa

05/05/2021 21:18

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
13e9e6818e997e44297f

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat

QR

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 13e9e6818e997e44297f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 2

