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PROCEDIMENT: CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS CAMIONS, 

UN PER A LA NETEJA D’EMBORNALS PER MITJA DE SISTEMA DE RENTING I UN 

ALTRE PER NETEJA DE CANONADES PER MITJA 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. 1 

  

A Granollers, el dia 25 de setembre de 2019, essent les 16,45 hores, a les oficines de 

DRENATGES URBANS DEL BESOS, S.L. (en endavant “DUB”), situades a Granollers 

(08403) Barcelona, al C/Jordi Camp 77, es constitueix la Mesa de Contractació amb els 

següents assistents: 

- President: Gerent de DUB; el Sr. Javier Gonzalez 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. Sara María Llovera Laborda. 

 

Desenvolupament de la sessió:  

Primer.- L’objecte de la present sessió és la constitució de la Mesa de Contractació del 

procediment de contractació relatiu al “Subministrament de dos camions, un per a la 

neteja d’embornals per mitja de sistema de renting i un altre per neteja de canonades 

per mitja de compra per a l’empresa Drenatges Urbans del Besòs, S.L” i l’obertura, 

examen i qualificació del Sobre núm. 1.   

 

Segon.- Un cop constituïda la Mesa de Contractació, es constata que han presentat 

oferta al procediment de licitació les empreses següents: 
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- ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, S.L. pel LOT 1 del Procediment de licitació. 

- TIP TRAILER SERVICES SPAIN, S.L. pel LOT 2 del Procediment de licitació. 

- TRANSTEL, S.A pel LOT 2 del Procediment de licitació. 

- RIGUAL, S.A. pel LOT 1 del Procediment de licitació. 

- ROS ROCA, S.A.U. pel LOT 1 del Procediment de licitació. 

 

Tercer.- La Mesa de Contractació constata que totes les empreses han presentat oferta 

en temps i forma. 

 

Quart.- Tot seguit, tal i com es preveu al Plec de Condicions Particulars que regeix la 

present contractació, la Mesa de Contractació procedeix, en acte privat, a l’obertura i 

examen de la qualificació de la documentació inclosa al Sobre núm. 1 presentada pels 

licitadors i, es comprova que segons la valoració realitzada de les ofertes presentades 

es constata que existeixen defectes esmenables i s’acorda requerir a les empreses per 

a què en el termini de tres (3) dies hàbils a comptar des de el dia següent al de la 

recepció del requeriment presentin un aclariment. 

Respecte l’oferta presentada pel licitador ROS ROCA, S.A.U. segons la valoració 

realitzada de l’oferta presentada no es detecta cap defecte en relació amb la presentació 

de la documentació, s’acorda l’admissió al present procediment de contractació de 

l’oferta presentada per l’empresa ROS ROCA, S.A.U. 

 

Cinquè.- Es fixa com a data per a l’anàlisi dels aclariments rebuts per les empreses 

licitadores a les que s’ha requerit la documentació i, per l’obertura del Sobre núm. 2, en 

acte privat, el dia 1 d’octubre de 2019, a les 17:00 hores, a Granollers, a les oficines de 

DUB a la direcció indicada en l’encapçalament. 
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Sense cap més assumpte a tractar, es tanca la sessió a les 17:30 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 Gonzalez Mecías    Sra. Sara Maria Llovera Laborda  

President      Secretària  
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