
 

PROCEDIMENT: CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS CAMIONS, UN PER A LA 

NETEJA D’EMBORNALS PER MITJÀ DE SISTEMA RÈNTING, I UN ALTRE PER NETEJA DE 

CANONADES PER MITJÀ DE COMPRA PER A L’EMPRESA DRENATGES URBANS DEL BESÒS, S.L. 

(Referència: DUB/POH/2019/01) 

  

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L’OBERTURA DE LA 

DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT AL SOBRE NÚM. 2  

  

A Granollers, el dia 1 d’octubre de 2019, essent les 16.00 hores, a les oficines de DRENATGES 

URBANS DEL BESÒS, S.L. (en endavant, “DUB”), situades a Granollers (08403) Av. Sant Julià, 

241, es constitueix en acte privat la Mesa de Contractació amb els següents assistents: 

- President: Gerent de DUB; el Sr. Javier González Mecías.  

- Vocal: Responsable d’Operacions de DUB; el Sr. Carles Ruano Rubia. 

- Vocal: Responsable d’Operacions del Consorci Besos Tordera; el Sr. Pere Aquiló Martos. 

- Vocal: Responsable de Clavegueram de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUAS S.A.U; el Sr. Enric Coll Dominguez. 

- Secretària: Advocada dels Serveis Jurídics de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U; la Sra. Encarna Casas López. 

 

Desenvolupament de la sessió:  

Primer.- L’objecte de la present sessió és deixar constància del resultat de l’anàlisi de la 

documentació relativa a les esmenes requerides a les empreses licitadores sobre la documentació 

inclosa en el Sobre núm.1 i procedir a l’apertura del Sobre núm.2 “Documentació relativa a criteris 

avaluables mitjançant judici de valor” en el marc del procediment de contractació relatiu al 

“Subministrament de dos camions, un per a la neteja d’embornals per mitjà de sistema rènting i 

un altre per a la neteja de canonades per mitjà de compra” (en endavant, “Procediment de 

licitació”).   

 

Segon.- En atenció a la documentació presentada per les empreses licitadores, s’acorda 

l’admissió de les ofertes presentades per: (i) RIGUAL, S.A.; (ii) TRANSTEL, S.A.; (iii) TIP TRAILER 

SERVICES SPAIN, S.L.; (iv) ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, S.L. i (v) ROS ROCA, S.A.U. per 

haver esmenat les deficiències detectades en temps i forma.  

 



 
Tercer.- Tot seguit, tal i com es preveu al Plec de Condicions Particulars que regeix el present 

Procediment de licitació, la Mesa de Contractació procedeix, en acte privat, a l’obertura i examen 

de la qualificació de la documentació inclosa al Sobre núm. 2 presentada pels licitadors.  

Examinada i qualificada la documentació, es comprova que la documentació presentada compleix 

aparentment amb els requisits establerts en els plecs excepte en el cas de l’empresa ZONA 

FRANCA ALARI SEPAUTO, S.L. donat que la documentació inclosa en el Sobre núm. 2 inclou 

també documentació a incloure en el Sobre núm.3.  

Tal i com s’indicava a la clàusula 10.4 del Plec de Condicions Particulars, l’oferta econòmica 

seguint el model disposat a l’Annex núm.3 s’havia d’incloure en el Sobre núm.3. Per tant, la 

inclusió d’aquest document en aquesta fase procedimental ha de comportar l’exclusió de la 

proposició de ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, S.L. d’acord amb allò previst a la clàusula 11.5 del 

Plec de Condicions Particulars. En efecte, la inclusió de l’oferta econòmica en l’actual fase 

comporta la revelació d’informació que afecta directament al resultat del Procediment de licitació 

comprometent la imparcialitat deguda del referit Procediment i contravenint el principi de secret 

de les proposicions i, en conseqüència, el principi d’igualtat de proposicions.  

Així mateix, es precís indicar que aquesta irregularitat no és esmenable, resultant impossible 

sol·licitar aclariments sobre aquests extrems donat que la documentació ja ha estat revelada i no 

és possible desconèixer el seu contingut.  

Per tot l’exposat, la Mesa acorda excloure del Procediment de licitació a l’empresa ZONA FRANCA 

ALARI SEPAUTO, S.L. i notificar aquest acord a la referida empresa.  

 

Quart.- En relació amb la resta d’ofertes ofertes admeses, s’acorda lliurar les mateixes al 

Departament Tècnic per a què procedeixi a la valoració de la documentació tècnica corresponent 

al Sobre núm.2 i procedeixi a la redacció de l’Informe de Valoració dels criteris valorables 

mitjançant judici de valor, d’acord amb els criteris fixats en el Plec de Condicions Particulars.  

 

Cinquè.- Tota vegada rebut l’Informe referit al punt anterior, es procedirà a publicar en el Perfil 

del Contractant el resultat de la valoració de la documentació del Sobre núm.2 i seguidament es 

procedirà a convocar novament a la Mesa per a procedir a l’obertura del Sobre núm.3. La 

convocatòria serà publicada en el Perfil, a l’objecte de què puguin acudir les empreses licitadores 

interessades.   

 

Sisè.- Procedir a publicar la present Acta en el Perfil del Contractant.   



 
 

Sense cap més assumpte a tractar, es tanca la sessió a les 18.00 hores. 

I per deixar-ne constància, s’estén aquesta acta de la qual el President i la Secretària de la Mesa 

en donen fe. 

 

 

 

Sr. Javier González Mecías   Sra. Encarna Casas López   

President     Secretària  
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