Districte de l'Eixample
Departament de Recursos Interns
c/ Aragó, 311
08009 Barcelona
Tel. 932916240
www.bcn.cat

Núm. expedient: 20199206
Núm. contracte: 19000593
Tramitació: ordinària

Servei de suport a la gestió documental del Departament de
Llicències i Inspecció del Districte de l’Eixample.
Import: 59.950,66 €

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA
DEL SOBRE 1
A la sala de reunions de la segona planta de la Seu del Districte de l’Eixample,
essent les 10:00h del dia 1 d’abril de 2019, es procedeix a constituir la Mesa de
Contractació, en sessió privada, als efectes de procedir a l’EXAMEN I
QUALIFICACIÓ de la documentació administrativa (sobre número 1) de la
contractació que consta a l’encapçalament.
D’acord amb el que estableix la clàusula 11 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, que determina la composició de la Mesa de
Contractació, assisteixen els membres següents
President:
Senyor Jordi Torrades Aladrén, Gerent del Districte de l’Eixample.
Vocals:
Senyora Mònica Flores Pérez, per delegació de la Secretària delegada.
Senyora Elisenda Capera Grifell, Directora de Servei de Llicències i Espai
Públic.
Senyora Júlia Almansa i Díez, Cap del Departament de Recursos Interns del
Districte de l’Eixample.
Senyor Toni Masanès Surroca, Cap del Departament de Llicències i Inspecció.
Actua com a secretària de la Mesa la senyora Mònica Flores Pérez, lletrada del
Departament de Serveis jurídics-Secretaria.
Les persones assistents que composen la mesa de contractació declararan
expressament que no concorren en cap causa de conflicte d’interessos, d’acord
amb les pautes i criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament
de Barcelona, i en concret amb la previsió de la disposició addicional d’aquest
Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.
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Els membres absents de la Mesa de Contractació, convocats com a vocals i
que han excusat la seva assistència, són:
Senyor Rafael Gimeno i Martínez, interventor delegat.
Senyor Xavier Machado i Martín, director dels Serveis Generals del Districte de
l’Eixample.
S’inicia la sessió pel President de la Mesa que declara obert l’acte i dona la
paraula a la secretaria de la Mesa que informa que, d’acord amb el faig constar
de data 29 de març de 2019 obrant a l’expedient l’expedient les proposicions
presentades dins de termini han estat un total de dos, que seguidament es
relacionen per ordre de presentació:

Núm.

Empresa

NIF

Data i hora

1

FRIENDS SPECIALISTERNE, SL

B64879885

20/03/2019 10:48:29

2

I.S.M., SL

B61098638

27/03/2019 13:38:48

Tot seguit es procedeix a l’obertura de la documentació requerida al sobre 1
dels licitadors presentats, que d’acord amb la clàusula 8 del plec de clàusules
administratives particulars ha de contenir la declaració responsable segons
model facilitat com Annex I al mateix, amb el resultat següent:
•

FRIENDS SPECIALISTERNE, SL.- A la vista de la documentació que
presenta s’observa que l’empresa no es troba inscrita ni al Registre
Electrònic de Licitadors (RELI) ni al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades (ROLECE), d’acord l’exigència de l’article 159.4
de la LCSP.

•

I.S.M., SL .- La documentació que presenta és complerta i correcta.

A la vista dels resultat la Mesa de Contractació, per unanimitat,
ACORDA
EXCLOURE a l’empresa FRIENDS SPECIALISTERNE, SL per no trobar-se
inscrita en el RELI i/o ROLECE tal i com s’exigeix a l’article 159.4 a) de la llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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DECLARAR ADMESA la proposició presentada per la empresa I.S.M., SL.
Un cop finalitzat l'acte sense que es plantegin més qüestions, el president el
dóna per acabat a les 10:10 hores quedant unit a l’expedient la documentació
administrativa que s’acompanya i signa aquesta acta juntament amb la
secretaria, que en dóna fe.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Monica Flores Perez el dia 03/04/2019 a les 11:46, que informa;
Jordi Torrades Aladren el dia 03/04/2019 a les 12:01, que informa.

