Districte de Sant Martí
Departament de Recursos Interns
Plaça Valenti Almirall, 1
08018 Barcelona
Contracte: 18003428

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

MESA 4 PROPOSTA D’ADJUDICACIO

A les dependències del Consell Municipal del Districte de Sant Martí, el dia 26 de
novembre de 2018, a les 10:00 hores, es reuneixen els membres que constitueixen la
Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte núm. 18003428 que té per
objecte la gestió i programa de dinamització sociocultural del Centre Cívic Parc
Sandaru, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost de
licitació de 695.010,10 euros.
Integren la Mesa el Sr. José García Puga, Gerent del Districte, que actua com a
President; com a vocals actuen el Sr. Xavier Martínez Corbero, Director de Serveis
Generals, la Sra. Anna Garrido Oliver, Cap del Departament de Recursos Interns, la
Sra. Iria García Labandeira, directora de Serveis a les Persones i Territori, el Sr. Xavier
Olivé Sánchez, Interventor delegat de l’Ajuntament de Barcelona, i la Sra. Rocío
Benito Arranz, Secretària Delegada del Districte de Sant Martí, que actua com a
secretària de la Mesa.
Constatada l’existència de quòrum, la Presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
Els membres presents de la Mesa de contractació, declaren verbalment que no
incorren en situació de conflicte d’interessos, tot d’acord amb la previsió de la
disposició addicional primera del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona,
i la clàusula 11.4 de la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per a l’aplicació de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La Mesa de contractació es reuneix per a procedir a la valoració de les ofertes i
proposar l’adjudicació del contracte.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Jose Garcia Puga el dia 27/11/2018 a les 13:52, que informa;
Rocio Benito Arranz el dia 27/11/2018 a les 14:18, que informa.
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La Secretària de la Mesa de contractació dona compte als seus membres de la
resposta rebuda per l’empresa TASCA Serveis d’Animació SL, a l’aclariment
formulat en data 8 de novembre de 2018. En aquest sentit, l’empresa TASCA
manifesta que l’alineació dels imports amb les categories respon a que una de les
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figures professionals realitza una part de la seva jornada com a animador
sociocultural i una altra part de la jornada com a informador; d’altra banda, les
estimacions de tots els costos laborals s’han fet d’acord amb el quadre de
subrogacions de personal (annex 3).
Es dona l’oferta econòmica per correcta, atès que l’aclariment no suposa una
modificació dels termes de l’ofert, ja que no varia el seu sentit inicial ni incorpora
altres termes inicialment no previstos. El desglòs de costos directes i indirectes té
caràcter

d’estimació,

i

no

impedeix

el

compliment

del

plec

de

clàusules

administratives particulars i el de prescripcions tècniques.
Tot seguit, es reprodueix la puntuació resultant sobre les referències tècniques per
a la ponderació de criteris d’adjudicació avaluables de forma automática, de la que
en resulta l’oferta que consta en quadre annex:
Criteris
Automàtics
Esport 3 serveis alternatius SL

14,41

Fundació Pere Tarrés

11,69

Tasca Serveis d’animació SL

15,00

I la puntuació final obtinguda pels licitadors és la següent:

Puntuació

Puntuació

Puntuació

sobre 2A

sobre 2B

total

Tasca Serveis d’animació SL

9,75

15,00

24,75

Fundació Pere Tarrés

7,50

11,69

19,19

Esport 3 serveis alternatius SL

4,75

14,41

19,16

El document original ha estat signat electrònicament per:
Jose Garcia Puga el dia 27/11/2018 a les 13:52, que informa;
Rocio Benito Arranz el dia 27/11/2018 a les 14:18, que informa.
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Per tot l’exposat, la Mesa ACORDA per unanimitat :
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PROPOSAR l’adjudicació del contracte 18003428 que té per objecte la gestió i
programa de dinamització sociocultural del Centre Cívic Parc Sandaru, amb
mesures de contractació pública a l’empresa TASCA SERVEIS D’ANIMACIO SL amb
núm. de NIF núm B59533190 per un pressupost 651.569,58 euros (IVA inclòs),
dels quals 538.487,26 euros corresponen a l’import net i 113.082,32 euros al 21%
d’IVA, en haver estat el licitador que ha presentat la millor oferta relació qualitatpreu, i de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, segons
motivació de la present acta.
Acabat l’acte, s’estén la present que és signada pel President i la Secretària de la Mesa
assistents a la sessió.
Sense més qüestions a tractar, s’aixeca la sessió a les 10:10 hores

La cap dels Serveis Jurídics-Secretaria

El Gerent del Districte

Rocío Benito Arranz

José García Puga
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