Districte de Sant Andreu
Direcció de Serveis Generals
Departament de Serveis Jurídics – Secretaria

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
COMPROVACIÓ DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (SOBRE 2B)
A la ciutat de Barcelona, a les 09:00 hores del dia 22 de novembre de 2019, a la seu del
Districte de l’Ajuntament de Sant Andreu, Plaça Orfila núm. 1, es reuneix, vàlidament
constituïda, la Mesa de Contractació per al procediment obert del contracte que té per
objecte la prestació dels Serveis de Bon Pastor Transforma’t al barri de Bon Pastor del
Districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació pública sostenible, (contracte núm.
19004007).
Són membres de la Mesa de Contractació:
Presidenta: Sra. Maria Gas de Cid, gerent del Districte.

Vocals:
-

Sr. Xavier Olivé i Sánchez, interventor delegat.

-

Sra. Lourdes Hurtado Torralba, Secretaria Delegada del Departament de
serveis jurídics.

-

Sra. Àngela Muñoz Guillén, cap del Departament de Recursos Interns.

-

Sr. Joan Manel Homdedeu Pérez, Gestor de territori de la Direcció de
Serveis a les persones i al territori.

-

Sra. Adoración Garmon Calvo, tècnica responsable del seguiment del
contracte.

Actua com a secretària de la Mesa la Sra. Lourdes Hurtado Torralba.
Els assistents declaren que no incorren en situació de conflicte d’interessos, tot d’acord amb
la previsió de la DA 1a del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona.
La Mesa es considera vàlidament constituïda en observar-se quòrum suficient, d’acord amb
allò que disposa l’article 21.7 del Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Es procedeix a fer públic l’informe tècnic d’avaluació de les propostes subjectives de data 20
de novembre de 2019, amb el resultat següent:
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EMPRESA

PUNTUACIÓ

ESPAI CONEIX SCCL

33,6 punts

Els membres de la Mesa accepten per unanimitat, l’informe tècnic d’avaluació.
Seguidament s’obren i es llegeixen les propostes valorables de forma automàtica que es
contenen al sobre 2B:

OFERTA:
1. Oferta econòmica:
Que es compromet a realitzar el contracte núm. 19004007, que té per objecte la prestació
dels Serveis de Bon Pastor Transforma’t al barri de Bon Pastor del Districte de Sant Andreu,
amb mesures de contractació pública sostenible i amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars i al de prescripcions tècniques, per un preu de 200.521,09 €, amb
el desglossament següent:

Preus sens IVA

165.719,91 euros

Tipus IVA (21%)

34.801,18 euros

Preu total del contracte

200.521,09 euros

2. Increment salarial de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte.
El conveni de referència és: Conveni laboral col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social
amb infants, joves, famílies i altres en situació de risc per als anys 2013-2018
Categoria Professional

Nombre persones
treballadores
2 (40 h setmanals en total)

Llicenciat/da
Concepte
salarial
Salari base

Conveni de referència (€)

Nombre
homes
0

Nombre
dones
2

Percentatge
d’increment
salarial ofertat (%)3
1,91 %

24.175,03
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Categoria Professional

Nombre persones
treballadores
3 (60 h setmanals en total)

Personal qualificat

Concepte
salarial
Salari base

Conveni de referència (€)

Nombre
homes
2

Nombre
dones
1

Percentatge
d’increment
salarial ofertat (%) 2
6,1%

18.095,14

2 Aquesta declaració ha d’anar amb l’oferta econòmica
3 El % de millora és respecte el conveni de referència

Es comunica que la Mesa de Contractació examinarà la proposta econòmica tenint en
compte els criteris d’adjudicació establerts en el Plec de Clàusules Particulars. Un cop fet
això, la Mesa de Contractació elevarà la seva proposta d’adjudicació a l’òrgan de
contractació competent.
Seguidament, es prega als assistents que manifestin quantes reclamacions i reserves
estimin oportunes contra l’acte celebrat.
I no havent més assumptes per tractar, la presidenta aixecà la sessió de l’acte públic a les
09:30 hores del dia assenyalat a l’encapçalament.
De tot això s’estén la present Acta que firma la presidència junt amb mi, la secretària, que
dono CONSTÀNCIA.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Maria Gas de Cid, President, el dia 26/11/2019 a les 08:48, que informa;
Sr. Lourdes Hurtado Torralba, Secretari delegat, el dia 26/11/2019 a les 08:52, que informa.
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