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 2 I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
A la sala de Gerència de la primera planta de la Seu del Districte de l’Eixample,
essent les 10:13h del dia 5 d’abril de 2019, es procedeix a constituir la Mesa de
Contractació, en sessió pública, per tal de procedir a l’OBERTURA de la
documentació corresponent als criteris objectius (sobre núm.2), en 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 i Aladrén, Gerent del Districte de l’Eixample.
Vocals:
Senyora Mònica Flores i Pérez, per delegació de la Secretària delegada.
Senyor Rafael Gimeno i Martínez, interventor delegat.
Senyor Xavier Machado i Martín, director dels Serveis Generals del Districte de
l’Eixample
Senyora Júlia Almansa i Díez, Cap del Departament de Recursos Interns del
Districte de l’Eixample.
Senyora Nadiuska Suàrez i Gonzàlez, per substitució del 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 i que no van
assistir a la primera reunió efectuada el dia 1 d’abril de 2019, sent aquest la
seva primera reunió, 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
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la disposició addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13
de desembre de 2017.
Els membres absents de la Mesa de Contractació, convocats com a vocals i
que han excusat la seva assistència, són:
Senyora Elisenda Capera Grifell, Directora de Servei de Llicències i Espai
Públic.
Convocades les empreses licitadores, hi assisteixen a l’acte els següents
representants de les empreses convocades: FRIENDS SPECIALISTERNE, SL.
S’inicia la sessió pel President de la Mesa declarant obert l’acte públic i passa
la paraula a la Secretària de la Mesa que informa als assistents que una
vegada constituïda la Mesa de Contractació l'objecte de la sessió és l'obertura
de la documentació del sobre núm. 2, proposta econòmica i criteris automàtics,
de les proposicions presentades i admeses a la licitació.
Prèviament informa a l’únic licitador assistent el resultat obtingut en la sessió
privada que va tenir lloc en relació a l’EXAMEN I QUALIFICACIÓ de la
documentació administrativa (sobre número 1) de la contractació que consta a
l’encapçalament; en concret l’EXCLUSIÓ de 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, i l’ADMISSIÓ de la proposició presentada per la
empresa I.S.M., SL.
Seguidament es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 2 de l’única empresa
licitadora admesa a la licitació amb el següent resultat:

EMPRESA

I.S.M., SL

PREU OFERTAT

PREU HORA

TEMPS COBERTURA

TREBALLADOR

SUPLENCIES

12,98 €

MENYS 2 HORES

14 €

A la vista de l’informe emès per serveis tècnics, de data 5 d’abril de 2019, de
valoració dels criteris objectius de l’empresa participant i admesa a la licitació i
de proposta d’adjudicació,
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La Mesa de Contractació, per unanimitat,
ACORDA
ASSIGNAR la puntuació obtinguda per l’única oferta presentada i admesa:

EMPRESA

PREU OFERTAT

PREU HORA
TREBALLADOR

TEMPS
COBERTURA

TOTAL
PUNTUACIÓ

SUPLENCIES

I.S.M., SL

0 punts

7 punts

3 punts

10 PUNTS

EFECTUAR PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ a favor de l’empresa I.S.M., SL
per un import de 59.950,66 euros IVA inclòs, amb la resta de condicions que
consten a l’oferta de l’adjudicatari i amb estricte subjecció al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.
REQUERIR, efectuada la corresponent comprovació en el RELI, a l’empresa
I.S.M., SL , mitjançant comunicació electrònica, per a en el termini de 7 dies
hàbils aporti la documentació justificativa corresponent atès que al tractar-se
d’un contracte reservat no es requereix la constitució de garantia definitiva,
d’acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars
I ho eleva a l’òrgan de contractació, en virtut de l’article 150.3 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat sent les 10:22 hores i
signa aquesta acta juntament amb la secretaria, que en dóna fe i en prova de
conformitat.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Monica Flores Perez el dia 25/04/2019 a les 12:24, que informa;
Jordi Torrades Aladren el dia 25/04/2019 a les 14:04, que informa.

