
 

PROCEDIMENT: CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP ROBOTITZAT 

D’INSPECCIÓ DE CANONADES DE CLAVEGUERAM PER A L’EMPRESA DRENATGES URBANS DEL 

BESÒS, S.L. (Referència: DUB/PO/2019/02) 

  

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

DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT AL SOBRE NÚM. 3  

  

A Granollers, el dia 14 de novembre de 2019, essent les 16:30 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 públic 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: Cap de Clavegueram de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUAS S.A.U; el Sr. David Rebollo Santiago. 

- 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 la valoració de la 

documentació presentada en el Sobre núm.2 pels licitadors admesos i procedir a l’apertura pública 

del Sobre núm.3 “Documentació relativa a criteris avaluables mitjançant fórmula” en el marc del 

procediment de contractació relatiu al “Subministrament d’un equip robotitzat d’inspecció de 

canonades de clavegueram” (en endavant, “Procediment de licitació”).   

 

Segon.- La puntuació obtinguda pel licitador admès d’acord amb els criteris avaluables 

mitjançant judici de valor és la següent: 

(i) TECNOLOGÍAS PARA EL SANEAMIENTO, S.L.: 39 punts.  

 

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 públic, a l’obertura del Sobre 



 
núm. 3 del licitador que conté la proposta econòmica i es dona lectura de la referida oferta 

econòmica: 

(i) TECNOLOGÍAS PARA EL SANEAMIENTO, S.L.: 142.961,61 euros, IVA no inclòs. 

 

Quart.- S’acorda lliurar l’oferta admesa al Departament Tècnic per a què procedeixi a la valoració 

de la documentació corresponent al Sobre núm.3 i procedeixi a la redacció de l’Informe de 

Valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmula, 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.3. Seguidament es 

procedirà a elevar a l’Òrgan de Contractació la Proposta d’adjudicació formulada per la Mesa.  

 

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

 

Sense cap més assumpte a tractar, es tanca la sessió a les 16:45 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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