
Expedient: HSJD 1-20 

Acta de la sessió d’adjudicació de l’expedient 

Identificació de la reunió 

Dia: 08 de juliol de 2020 
Hora: 10:00 hores 
Lloc: Hospital Sant Joan de Déu 

Contractació: Realització de les obres del Pediàtric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant 

Joan de Déu, Fase 1B Interior  
Òrgan de Contractació: Gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu 

Mesa de contractació 

President: Sr. Albert Bota, Director d’Infraestructures HSJD 
Secretari: Sr. Oscar Perdigón, Responsable Execució Obres de la Dir. Infraestructures HSJD 

Vocal: Sra. Natalia Perez, Directora d’Econòmica HSJD 
Vocal: Sra. Lluisa Santamaria Responsable projectes Dir. Econòmica HSJD 

Vocal: Sr. Toni Torrent Project Manager 

Vocal: Representant de Cúria de l’Orde Hospitalària Sant Joan de Déu o persona en qui 

delegui 

Vocal: Oriol Morató del Servei Agregat de Contractacions o persona en qui delegui 

En aquesta sessió es constitueix la mesa de contractació per analitzar les propostes de les 
empreses que han estat admeses d’acord amb la documentació presentada en els sobres A 

(documentació personal), sobres B (criteris susceptibles de judici de valor) i sobres C (criteris 

avaluables de forma automàtica). 

A continuació, és dona lectura dels informes de valoració de data 7 de juliol els quals recullen el 
resultat de la ponderació per l’aplicació dels criteris susceptibles de judici de valor i dels criteris 

avaluables de forma automàtica.  

La  Mesa ratifica els esmentats informes de valoració i proposa l’adjudicació del present contracte 

a les següents empreses, ja que aporten la proposta més avantatjosa d’acord amb els criteris 
susceptibles de judici de valor i criteris avaluables de forma automàtica especificats al del Quadre 

de Característiques i d’acord amb les especificacions tècniques que es determinen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

 LOT 1 Obra Civil: El lot queda desert per exclusió de la única oferta presentada pels

motius que s’exposen en l’acta d’obertura dels sobres B i C de 16 de juny de 2020 i en la
resolució de l’òrgan de contractació de 17 de juny de 20120.

 LOT 2 Instal·lacions mecàniques: a l’empresa AGEFRED, S.L. oferta integradora amb

lot 3 per un import de 4.360.313’38 euros sense IVA

 LOT 3 Instal·lacions elèctriques:  a l’empresa AGEFRED, S.L. oferta integradora per un

import de 2.386.181’21 euros sense IVA

Aquests acords han estat adoptats per la Mesa de Contractació per unanimitat dels membres 

assistents, amb excepció de l’Assessor jurídic que s’absté de la votació atès que aquesta decisió 

excedeix de les seves funcions d’assessorament jurídic. 



La present proposta d’adjudicació queda condicionada a que el futur adjudicatari, en el termini 

que s’assenyali en la notificació i previ a la formalització realitzi les actuacions que se li indiquin, 

sense que les quals no tindrà efectes aquesta adjudicació, ni el portarà a terme la formalització 

al seu favor.  

I, sense cap altre qüestió de què tractar, sent les 11:00 hores, el President aixeca la sessió, de 

la qual, s’estén aquesta acta. 

El President El Secretari 
Sr. Albert Bota Sr. Oscar Perdigón 


