ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE D’OBRES PER A
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL
MARESME. FASE II (PROJECTE COFINANÇAT PEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA).

A la Sala de Reunions del Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada, núm. 1 de Mataró,
essent les 9:10 hores del dia 17 de març de 2014, es reuneixen els següents membres que
formen part de la Mesa de contractació de la licitació, mitjançant procediment obert del contracte,
del contracte d’obres per a l’execució del «Projecte executiu de la Xarxa comarcal de Banda Ampla
del Maresme. Fase II», la composició nominal de la qual ha estat aprovada mitjançant Decrets de
president núm. 361/13 de 30 de desembre de 2013 i 69/14 de 23 de gener de 2014:

President: Sr. Alfons Molons i Antius.
Vocals: Sra. Susanna Romero i Soriano, Sr. Santiago Pérez i Olmedo, Sr. Frederic Gràcia i Vila, Sr.
Jorge Plumed Méndez, Sr. Josep Pena i Sant.
Actua com a secretària de la Mesa la Sra. Anna Antoja Serra

Ha excusat la seva presència el vocal núm. 1: Sr. Ramon Llastarry i Canadell.

L’objecte de la reunió és la Constitució de la Mesa de la licitació per a la contractació, mitjançant
procediment obert, de les obres del «Projecte executiu de la Xarxa comarcal de Banda Ampla del
Maresme. Fase II i l’obertura del sobre núm. 1 de documentació administrativa.

Després de comprovar l’existència del quòrum necessari per a la celebració de la Mesa, el Sr.
President obre la sessió i declara formalment constituïda la Mesa a data d’avui.

Acte seguit la Sra. secretària de la Mesa de contractació exposa als assistents que, amb caràcter
previ a l’obertura del sobre núm. 2 de Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor i, d’acord amb allò estipulat a la clàusula 1.33 del Plec de clàusules
administratives particulars que regeix dita licitació, per part de la Mesa de contractació s’ha de
procedir a la classificació de la documentació incorporada en el sobre núm. 1 de Documentació
administrativa, de les empreses participants en el present procediment en temps i forma, i
s’instrumenta l’obertura de dit sobre núm. 1, donant lectura en veu alta per l’ordre que els ha
correspost segons el de registre d’entrada:

Data

Núm.

Empresa

20/11/2013

9032

COBRA

Sobres
INSTALACIONES

SERVICIOS S.A.

Y

FAX ANUNCIANT L’ENTRADA DE LA
PLICA SOBRES 1, 2 i 3, PER CORREO
ADMINISTRATIU

20/11/2013

9033

EMTE, SL, UNIPERSONAL

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

20/11/2013

9034

EMTE, SL, UNIPERSONAL

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA CRITERIS
QUE DEPENEN JUDICI DE VALOR

20/11/2013

9035

EMTE, SL, UNIPERSONAL

DOCUMENTACIÓ

ECONÒMICA

CRITERIS

I

AVALUABLES

AUTOMATICAMENT
20/11/2013

9049

AGUSTI

Y

MASOLIVER

S.A.,

I

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

I

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA CRITERIS

ELECGTROMECÁNICA SOLER, S.L.
20/11/2013

9050

AGUSTI

Y

MASOLIVER

S.A.,

ELECGTROMECÁNICA SOLER, S.L.
20/11/2013

9051

AGUSTI

Y

MASOLIVER

S.A.,

QUE DEPENEN JUDICI DE VALOR
I

ELECGTROMECÁNICA SOLER, S.L.

DOCUMENTACIÓ

ECONÒMICA

CRITERIS

I

AVALUABLES

AUTOMATICAMENT
21/11/2013

9095

COBRA

INSTALACIONES

Y

PLICA SOBRES 1, 2 i 3

SERVICIOS S.A.

A continuació es procedeix a revisar la documentació presentada per les empreses, en el sentit de
verificar si han aportat la documentació preceptiva com a condició prèvia per a ser admeses en el
procediment de selecció, d’acord amb el que estableix la clàusula 1.9 del Plec de clàusules
administratives particulars per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte d’obres
per a l’execució del «Projecte executiu de la Xarxa comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase
II, tenint en compte que no s’ha presentat cap empresa estrangera.

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 PRESENTADA PEL LICITADOR EMTE, SL, UNIPERSONAL.

En compliment del que preveu la clàusula 1.9 en relació la 1.10 i 1.12 del Plec de clàusules
administratives particulars que regeix la present licitació, la Mesa comprova que l’empresa aporta
tota la documentació preceptiva. En aquest cas aporta el certificat vigent del Registre de licitadors
de la Generalitat de Catalunya (RELI), que inclou la solvència financera, econòmica, professional i
tècnica específica, i la classificació empresarial prevista en la clàusula 1.10 del plec administratius
(Grup I, subgrup 7, categoria e).

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 PRESENTADA PEL LICITADOR AGUSTI Y MASOLIVER S.A.,
i ELECTROMECÁNICA SOLER, S.L.

En primer lloc, la Mesa observa que el licitador aporta la declaració manifestant que els licitadors
tenen intenció de concórrer en unió temporal, amb indicació dels noms i circumstàncies dels
integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituïr-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris/es.

En compliment del que preveu la clàusula 1.9 en relació la 1.10 i 1.12 del Plec de Plec de clàusules
administratives particulars que regeix la present licitació, la Mesa comprova que l’empresa aporta
tota la documentació preceptiva pel que fa a les dues empreses licitadores. En aquest cas aporten,

pel que fa a cadascun dels empresaris que compondran la Unió Temporal d’Empreses, el certificat
vigent del Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), que inclou la solvència
financera, econòmica, professional i tècnica específica. Pel que fa a la classificació empresarial
prevista en la clàusula 1.10 del plec administratius (Grup I, subgrup 7, categoria e), la Mesa
comprova que està correctament acreditada per aplicació de la Directiva 2004/18/CE.

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 PRESENTADA PEL LICITADOR COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS S.A.

En compliment del que preveu la clàusula 1.9 en relació la 1.10 i 1.12 del Plec de clàusules
administratives particulars que regeix la present licitació, la Mesa comprova que l’empresa aporta
tota la documentació preceptiva. En aquest cas aporta el certificat vigent del Registre de licitadors
de la Generalitat de Catalunya (RELI), que inclou la solvència financera, econòmica, professional i
tècnica específica, i la classificació empresarial prevista en la clàusula 1.10 del plec administratius
(Grup I, subgrup 7, categoria e).

El Sr. president disposa que es redacti l’acta de les actuacions, la qual és llegida en veu alta, i la
Sra. Secretària la sotmet a la signatura dels components de la Mesa, els quals signen la present
en senyal de conformitat amb el seu contingut.

La reunió s’acaba a les 10:00 hores, de la qual cosa en dono fe.

President: Sr. Alfons Molons i Antius.

Secretària de la Mesa Sra. Anna Antoja Serra

Vocals:

Sra. Susanna Romero i Soriano,

Sr. Santiago Pérez i Olmedo,

Sr. Frederic Gràcia i Vila,

Sr. Jorge Plumed Méndez,

Sr. Josep Pena i Sant

