Exp. CONT-21-276

Acta de qualificació de la documentació general del procediment obert relatiu a la
contractació del servei per les adaptacions del programa escolar de promoció de
salut efectiva sexual “Parlem-ne; no et tallis” de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB) als barris prioritzats per Barcelona Salut als Barris BSaB, així com
als barris on es detecti que resulta necessària l’adaptació amb mesures de
contractació pública sostenible.
ASSISTENTS:
Actua com a president:
Sr. Manel Macia González, director de recursos de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
(ASPB).
Vocals:
1. Sra. Maribel Pasarín Rua, directora de promoció de la salut de l’ASPB.
2. Sra. María Salvador Piedrafita, tècnica superior en salut del Servei de Salut
Comunitària de l’ASPB.
3. Sra. Mònica Agustín Martínez, tècnica superior en dret de l’ASPB.
4. Sr. Josep Lluís Buj, tècnic del Servei de Gestió Econòmica, Recursos Humans i
Organització de l’ASPB.
2. Actuarà com a secretària de la Mesa, la Sra. Marta Salamero Garcia, cap de l’Assessoria
Jurídica i Secretària de l’ASPB.
Barcelona, 3 de juny de 2021.
Essent les 10’00 hores es constitueix la Mesa de Contractació en la forma precedentment
assenyalada, per procedir a la qualificació de la documentació inclosa al sobre A,
presentada per les empreses licitadores que participen en el procediment obert que té
per objecte la contractació del servei per les adaptacions del programa escolar de
promoció de salut efectiva sexual “Parlem-ne; no et tallis” de l’Agència de Salut Pública de

Plaça Lesseps, 1 · 08023 Barcelona · Tel. 93 238 45 45 · www.aspb.cat ·

1

Barcelona (ASPB) als barris prioritzats per Barcelona Salut als Barris BSaB, així com als
barris on es detecti que resulta necessària l’adaptació amb mesures de contractació
pública sostenible.
S’han presentat les següents empreses:

-

DHARMA FACTORY S.L. amb CIF B66092123.
SIDA STUDI amb CIF G58433756.

Examinada la documentació administrativa presentada per les empreses, en compliment
d’allò establert a l’article 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP), en relació amb l’article 140 del mateix cos legal, es constata que s’ha
presentat de conformitat amb el que es disposa a les clàusules 8 i 9 del Plec de clàusules
administratives particulars.

S’aixeca la present ACTA, que llegida, signa la Mesa de Contractació, de la qual com a
secretària, certifico.

Sr. Manel Macía González

Sra. Marta Salamero García
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