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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
SOBRE NÚMERO 1 DEL PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
PREVENCIÓ ALIÈ EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
 
En data 29 de febrer de 2016, a partir de les 10 hores, i de manera electrònica a 
través de la plataforma de contractació pública VORTALgov, es constitueix la Mesa 
de contractació del procediment obert convocat per l’Ajuntament de Manresa del 
servei de prevenció aliè en matèria de medicina del treball, d’acord amb el que 
estableixen les clàusules 19a i 20a del plec de clàusules administratives. Integren la 
Mesa de contractació els membres següents: 
 
. President: Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització. 
 
. Secretari: Esteve Albàs Caminal, cap de l’Oficina de Contractació, Compres, 

Gestió Patrimonial i Inversions. 
 
. Vocals: Josep Trullàs Flotats, interventor municipal. 
 

José Luis González Leal, secretari general. 
   

Montserrat Simon Circuns, cap del Servei d’Organització i Recursos 
Humans. 
 
Regina Fumanal Fernández, tècnica de la Unitat de Prevenció de Riscos 
Laborals, en substitució de la cap de la Unitat  

 
Constituïda la Mesa, es fa esment de les quatre ofertes presentades. Són les 
següents: 
 

a) Proposició número 1, presentada per l’entitat mercantil Prevemont Sociedad de Prevención, 
SLU, amb CIF número B39610647 i domicili al carrer Albert Einstein, 12, baixos, de 
Santander. 

b) Proposició número 2, presentada per l’entitat mercantil Munby 2004, SL, amb CIF número 
B63582738 i domicili al carrer Vilella de Claret, 2, nau 7, polígon industrial Pla de Santa 
Anna, de Sant Fruitós de Bages. 

c) Proposició número 3, presentada per l’entitat mercantil Servicio de Prevención Ajeno en 
Seguridad y Salud Laboral, SLU, amb CIF número B17623182 i domicili al carrer Cerverí, 1, 
de Girona. 

d) Proposició número 4, presentada per l’entitat mercantil Serviprein Sociedad de Prevención, 
SLU, amb CIF número B64171895 i domicili al carrer Aragó, 447, de Barcelona. 

 
El sobre número 1 ha quedat obert efectivament el dia 29 de febrer de 2016 a les 
10:05:55 hores. S’adjunta, formant part de la present acta, el detall d’aquest tràmit 
electrònic. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la vista que les quatre empreses participants han declarat ser aptes per contractar 
amb el sector públic i tenir la capacitat d’obrar i les condicions de solvència 
econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits que 
s’estableixen en el plec de clàusules administratives particulars, la Mesa admet les 
propostes a l’espera de l’obertura del sobre 2 que conté les propostes avaluables 
segons un judici de valor, obertura que també es portarà a terme mitjançant la 
plataforma Vortal. 
 
El president dóna per finalitzat l’acte d’obertura del sobre 1 i, per a que consti, es 
redacta la present acta que és signada pels membres de la Mesa de contractació, del 
contingut de la qual, com a secretari, en dono fe. 
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