Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Departament de Contractació

Contracte 21000849
ACTA I DE QUALIFICACIÒ PRÈVIA

A les 08:30 hores del dia 7 de juliol de 2021 es van reunir de manera telemàtica fent
ús de la possibilitat que atorga l’art. 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, els membres que han de constituir la mesa de contractació,
que assistirà a l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte que, de
conformitat amb el previst per la clàusula 1 del plec de clàusules administratives
particulars i amb les especificacions del plec de condicions tècniques, té el següent
objecte:
serveis d'oficina tècnica de contractacions artístiques per a la gestió de la programació
de les activitats artístiques centrades en la dinamització del comerç de la ciutat durant el
període de Nadal a la ciutat de Barcelona, que tindran lloc en diversos espais de
Barcelona, entre els dies 25 de novembre de 2021 i 2 de gener de 2022", amb mesures de
contractació pública sostenible.

Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:

Sra. Cruz M. Pérez García, Directora de Serveis de Gestió
Econòmica

Vocals:

Sra. M. Eugènia Riera Paino, per delegació del Secretari General
Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de Serveis de Comerç,
Restauració i Consum.
Sra. Encarna Palma Buzón, tècnica responsable de Serveis de
Comerç, Restauració i Consum.
Sr. Narcís Serra Cayuela, tècnic superior en Dret de la Direcció
de Serveis de Comerç, Restauració i Consum.
Sra. Josepa Rico Orea, tècnica del departament de Contractació,
qui actua com a secretària de la Mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
La secretària informa que s’han presentat les proposicions següents:
DISCMEDI S.A. CIF: A58979246
HOTARU BCN CIF: J67166959

Les persones assistents, en virtut del que estableix el Codi de Conducta de
l’Ajuntament de Barcelona, manifesten expressament no tenir cap vincle amb
l’empresa que pugui suposar un conflicte d’interessos.
A continuació es procedeix a la obertura dels sobres electrònics A dins la Plataforma
de Contractació Electrònica, corresponents a la documentació administrativa
(declaracions responsables) de les empreses licitadores, d’acord amb la clàusula 8 del
PCAP del contracte.
Les empreses licitadores presenten la documentació correcta, sens perjudici de la
posterior acreditació del declarat per part de qui resultarà proposada com a
adjudicatària.
“Es fa constar que l’empresa HOTARU BCN presenta també pòlissa d’assegurança.
La clàusula del PCAP estableix que: “D’acord amb l’article 87.3.b) LCSP, disposició d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la fi del termini de
presentació d’ofertes amb un valor mínim que cobreixi almenys el 100% del preu de
l’adjudicació del contracte.
Aquest requisit s’entén complert si s’inclou amb l’oferta un compromís vinculant de subscripció,
en cas que en resulti adjudicatària, de l’assegurança exigida, compromís que s’ha de fer efectiu
dins del termini de deu dies hàbils des de la recepció del requeriment.”

Es conclou que tot i que no és preceptiu el seu lliurament en aquest moment del
procediment, aquesta presentació no contravé el PCAP, tot i que no s’analitza el seu
contingut, que es farà en el moment que correspongui, si procedeix.
La Mesa les dóna per admeses a la present licitació.
Conclosa la sessió, com a constatació dels fets indicats s’estén la present que signa la
presidenta en representació de tots els membres de la Mesa, junt amb mi, la
secretària.
Conclosa la sessió, com a constatació dels fets indicats s’estén la present que signa la
presidenta en representació de tots els membres de la Mesa, junt amb mi, la
secretària.
Presidència

Secretària

Sr. Cruz M. Pérez García

Sra. Josepa Rico Orea

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Josepa Rico Orea, Lletrat, el dia 14/07/2021 a les 12:17, que informa;
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Directora, el dia 14/07/2021 a les 18:40, que informa.

