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ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE CORRESPONENT ALS CRITERIS NO QUANTIFICABLES 
AUTOMÀTICAMENT 

 (QUINA AVALUACIÓ DEPÉN D’UN JUDICI DE VALOR) 
 

PER L’ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 
VIGILÀNCIA DE L’EDIFICI SITUAT AL PG. JOAN CARLES I NÚM. 5 DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 

En El Prat de Llobregat, en data 27 de novembre de 2017 amb l’objecte de donar compliment a 

allò establert  per l’article 83 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i les Instruccions Internes de 

Contractació de l’entitat, es reuneix la Mesa de Contractació amb els següents assistents: 

 

− President: Miquel Bagudanch Gené, Gerent de Prat Espais, SLU. 
− Vocal: Ramon Pinazo, Cap d’Habitatge de Prat Espais, SLU.  
− Vocal: Miguel Ángel Diaz González, Tècnic d’Habitatge de Prat Espais, SLU.  
− Vocal: Vanessa Muñoz Navarro, Tècnic d’Administració de Prat Espais, SLU.  
 
Sr/a. Estela Moreno Pérez, Advocada, qui actuarà com a Secretaria de la Mesa de Contractació, o 

persona en qui delegui. 

 

La reunió ha estat convocada amb l’objecte de procedir a l’acte NO públic d’obertura dels sobres 

que contenen les proposicions corresponents als criteris no quantificables automàticament, 

previstos a l’annex número 5 del plec de clàusules particulars, de conformitat amb l’article 150 del 

TRLCSP, i amb la finalitat de donar compliment allò establert a l’article 27 del Real Decret 

817/2009, de 8 de maig, presentades en el procediment per l’adjudicació del contracte de 

referència. 

 

Desenvolupament de la sessió: 
 

L’objecte de la present és deixar constància de tot allò actuat en relació amb l’obertura de les 

proposicions tècniques presentades pels licitadors. 

 

A aquests efectes, s’analitza la referida documentació, reunint totes les propostes tècniques 

presentades la documentació sol·licitada al plec, donant trasllat de les mateixes als serveis tècnics 

per elaboració d’informe de valoració. 

 

Sense cap més assumpte que tractar, es tanca la sessió. 

 

I sense cap més assumpte, s’aixeca la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

President       Secretària 
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