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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 2
RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
COBERTES I ALTRES SISTEMES DE DRENATGE PLUVIAL EN ELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, AIXÍ COM DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL

Lloc : Sala de Junta de Govern Local
Data : 4 de novembre de 2019
Hora : 13:18
Vocals: - Sra. Marta Sureda Xifre, regidora delegada de Mobilitat i Via Pública, que actua
com a presidenta.
- Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i, com a secretària.
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
- Sr. Lluís Pau Gratacós, vicesecretari general de la corporació.
També hi són presents:
- La senyora Agnès Clà Cubillas, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- La senyora Victòria Vilà i Falcón, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- El senyor David Freixas Fernández, cap de l'Oficina de Control de Projectes i Obres.
- El senyor Xavier de Ribot Monton, enginyer tècnic municipal.
- El senyor Marc Costa Soler, arquitecte tècnic muncipal.
L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 2 que conté la proposició relativa a
criteris no avaluables en xifres o percentatges de les proposicions presentades en la
licitació convocada per adjudicar la contractació mixta del servei de manteniment de les
cobertes i altres sistemes de drenatge pluvial en els equipaments municipals, així com del
subministrament del material necessari per a dur-ne a terme el manteniment, per un import
de licitació de 525.006,50€ (cinc-cents vint-i-cinc mil sis euros amb cinquanta cèntims) IVA
exclòs.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data 12 de juliol de 2019, i llegeix les
disposicions legals aplicables, especialment l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, el punt 7 de la Disposició adicional segona i
l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP.
En relació a l'admissió de les empreses licitadores, passat el termini concedit per esmenar
els defectes i les omissions detectades en la documentació de caràcter general presentada
per l'empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU, la Mesa determina que
aquesta s'ajusta als criteris de selecció establerts en el Plec de clàusules administratives
particulars.
Sens perjudici que en cas de ser adjudicatari acreditin tots els requisits de capacitat i
solvència exigits en el PCAP d'aquesta licitació.
La Presidenta dóna compte que ha estat admesa en la licitació, la proposició presentada
per la següent empresa:
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La Presidència de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 2, utilitzant l'eina de sobre
digital de la Plataforma de serveis de contractació pública, donant a conèixer el seu
contingut:
L'empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU presenta la memòria de la
proposta del servei de manteniment preventiu i correctiu, així com l'estudi d'un cas i anàlisi
específic.
Un cop obert el sobre número 2, la Mesa acorda fer tramesa de l'anterior oferta i de
l'expedient administratiu a l'Àrea d'Urbanisme i Activitats, per tal que s'emeti l'informe tècnic
de valoració de les mateixa, de conformitat amb el que estableix l'article 157.5 de la LCSP i
l'article 25 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.
La data d'obertura del sobre número 3 serà el dia 15 de novembre de 2019 a les 13:00
hores del migdia.
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:28 h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.

La secretària

Vist i plau
La presidenta

Berta Gratacós Cubarsí

Marta Sureda Xifre
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