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ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES B (CRITERIS SUBJECTIUS) DE LES OFERTES 

PRESENTADES A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN 

LA MEDIACIÓ DELS ACORDS MARC ADJUDICATS PER L’’ACM ALS ENS LOCALS 

INSTRUMENTALS VINCULATS A ENS LOCALS ASSOCIATS A L’ACM. 

ASSISTENTS: 

President: Sr. Jaume Valls i Tomàs, gerent de l’ACM. 

Vocals: 

 Sr. Víctor Torrents i Castells, cap de l’Oficina de Seguiment de Contractes de 

l’ACM. 

 Sra. Elisabet Ruiz i López, cap dels serveis econòmics de l’ACM. 

 Sr. Albert Guilera i Planas,  cap dels serveis jurídics de l’ACM, que fa les funcions 

de secretari de la Mesa. 

 Sra. Laia Sala i Ortiz, lletrada dels serveis jurídics de l’ACM. 

A Barcelona, a la seu social de l’ACM, sent les 13h del dia 22 de gener de 2016, es 

reuneixen els assistents ressenyats i, una vegada constituïda la Mesa, i amb caràcter 

previ a procedir a l’obertura dels sobres “B”, el Secretari recorda que en relació a 

l’obertura dels sobres “A” corresponents a la documentació administrativa han estat 

admeses totes les empreses que s’han presentat: 

 METALLURGICAL CORPORATION, S.L.U, amb N.I.F. B-37507464 i domicili a 

37188-Carbajosa de la Sagra, C/ Salamanca, 33. 

 CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS GENERALS 

DE CATALUNYA, S.L. (VECTORCAT), amb N.I.F. B-66645672 i domicili a 08006-

Barcelona, C/ Tuset, 23-25, 4a planta.  

 

Seguidament, d’acord amb l’apartat 11.2 del Plec de Condicions, es procedeix a 

l’obertura dels sobres B i es comprova que contenen la documentació exigida per 

l’apartat 8.2 del Plec de condicions, és a dir, una proposta de pla de mediació dels 

acords marc adjudicats per l’ACM.  
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El Secretari indica que, prèviament a l’acte d’obertura del sobre C, els membres de la 

mesa procediran a la valoració de les ofertes en els termes de l’esmentat apartat 8.2 del 

Plec de Condicions. 

Els membres de la mesa acorden convocar l’acte d’obertura del sobre C per al proper 

dilluns dia 25 a les 16,30h, a la seu social de l’ACM. 

 

El President de la Mesa agraeix la seva assistència als presents i dóna per finalitzada la 

reunió a les 13.30 hores.  

 

I perquè quedi constància del que s’ha tractat, jo, el secretari, redacto la present Acta. 

 

Barcelona, 22 de gener de 2016. 

 

 

 

El secretari                                                                                 Vistiplau del president,  

 

 

 

 

 

 

Albert Guilera i Planas                                                              Jaume Valls i Tomàs 


