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A les 11 hores i 30 minuts del dia 23 de juny de 2021, es constitueix convocats en legal
forma els seus membres, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, de
forma telemàtica. Resta presidida pel Sr. Carles Barnés Garcia, cap del Servei de
Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: per la Sra. Isidra Guardiola
Salinas, com a delegada de la secretària general, per la Sra. Anna Piulachs Cartes, com
a delegada de l’interventor general, pel Sr. Antonio Solanes Segura, subdirector de la
Subdirecció de Logística i per la secretària de la Mesa la Sra. M. Dolores Carmona
Fernández. Es constitueix la present Mesa per a la qualificació prèvia de la documentació
presentada pels licitadors, en temps i forma assenyalats al DOUE i al Perfil de
Contractant de la Diputació de Barcelona, de la contractació relativa al procediment obert
amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent a la “Recollida i transport a centres
gestors per al seu tractament de diferents tipus de residus generats a diversos
edificis i recintes de la Diputació de Barcelona, amb mitjans de transport
respectuosos amb el medi ambient, dividit en 2 lots”, tot això de conformitat amb
allò que disposen els articles 140, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
El President ordena l'obertura dels sobres de la documentació de les empreses
presentades i admeses, amb exclusió del relatiu a l’oferta econòmica i a la resta de
criteris automàtics, els quals ofereixen el següent resultat:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa SERTEGO SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, SLU, amb NIF-B83667725, la qual presenta tota la
documentació assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
d’acord amb el model de l’Annex 1 del PCAP i DEUC. Es presenta als lots 1 i 2.
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa CESPA, GESTIÓN DE
RESIDUOS, SA, amb NIF-A59202861, la qual presenta tota la documentació
assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars d’acord amb el
model de l’Annex 1 del PCAP i DEUC. Es presenta als lots 1 i 2.
Essent les 11 hores i 40 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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