Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Av.Icària 145-147, 4a planta
08005 Barcelona
Telèfon: 93 4027000
mercatsbcn@mercatsbcn.cat
www.bcn.cat/mercats

EXP.NUM: 1958/16
En exercici de la delegació feta a favor d’aquesta gerència per part de la
Presidència de l'IMMB en data 16 de juny de 2016,
“ADJUDICAR el contracte per al al Servei de vigilància de les instal·lacions
del mercat municipal de Santa Caterina, de l’1 abril 2017 al 28 febrer de
2019, a l’empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y
PRIVADA S.L amb NIF: B-59925925 i domicili a C/ Santa Matilde, núm. 26
baixos amb codi postal 08030 de Barcelona, per un import de 325.877,20€
(IVA inclòs), en virtut del procediment obert-ordinàri i REQUERIR a l’adjudicatari
perquè en el termini de 10 dies comptats a partir de la recepció d'aquesta
notificació, acrediti haver constituït el ingrés de 517,30 € en concepte del
pagament de l’anunci relatiu a l'esmentada licitació i, PROCEDIR a la
formalització del contracte administratiu corresponent."
Barcelona16 de març de 2017

Jordi TORRADES i ALADREN
Gerent de l’IMMB

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Av.Icària 145-147, 4a planta
08005 Barcelona
Telèfon: 93 4027000
mercatsbcn@mercatsbcn.cat
www.bcn.cat/mercats

EXP.NUM: 1958/16
SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA S.L
Carrer Santa Matilde, 26 baixos
08030 Barcelona

Mitjançant la present notificació li comuniquem que el Gerent de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona ha disposat en data 16 de març de 2017,
“ADJUDICAR el contracte per al Servei de vigilància de les instal·lacions del
mercat municipal de Santa Caterina, de l’1 abril 2017 al 28 febrer de 2019, a
l’empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA S.L amb NIF:
B-59925925 i domicili a C/ Santa Matilde, núm. 26 baixos amb codi postal
08030 de Barcelona, per un import de 325.877,20 € (IVA inclòs), en virtut del
procediment obert-ordinàri i REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini de
10 dies comptats a partir de la recepció d'aquesta no tificació, acrediti haver
constituït el ingrés de 517.30€ en concepte del pagament de l’anunci relatiu a
l'esmentada licitació i, PROCEDIR a la formalització del contracte administratiu
corresponent."
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l'Alcaldia en el termini
d’un mes, comptat des de l’endemà de la present notificació. L’esmentat recurs s’entendrà
desestimat si transcorren tres mesos de la seva interposició, sense que se’n notifiqui la
resolució.
Contra la desestimació del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de
sis mesos comptats de l’endemà de la data en què es produeix l’acte presumpte.
Tanmateix, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient

Barcelona, 17 de març de 2017

El Secretari delegat de l’IMMB
Manel Armengol i Jornet
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EXP.NUM: 1958/16
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A

Mitjançant la present notificació li comuniquem que el Gerent de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona ha disposat en data 16 de març de 2017
“ADJUDICAR el contracte per al Servei de vigilància de les instal·lacions del
mercat municipal de Santa Caterina, de l’1 abril 2017 al 28 febrer de 2019, a
l’empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA S.L amb NIF:
B-59925925 i domicili a C/ Santa Matilde, núm. 26 baixos amb codi postal
08030 de Barcelona, per un import de 325.877,20 € (IVA inclòs), en virtut del
procediment obert-ordinàri.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l'Alcaldia en el termini
d’un mes, comptat des de l’endemà de la present notificació. L’esmentat recurs s’entendrà
desestimat si transcorren tres mesos de la seva interposició, sense que se’n notifiqui la
resolució.
Contra la desestimació del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de
sis mesos comptats de l’endemà de la data en què es produeix l’acte presumpte.
Tanmateix, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient

Barcelona, 17 de març de 2017

El Secretari delegat de l’IMMB
Manel Armengol i Jornet

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Av.Icària 145-147, 4a planta
08005 Barcelona
Telèfon: 93 4027000
mercatsbcn@mercatsbcn.cat
www.bcn.cat/mercats

EXP.NUM: 1958/16
ENERPRO, S.L

Mitjançant la present notificació li comuniquem que el Gerent de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona ha disposat en data 16 de març de 2017
“ADJUDICAR el contracte per al Servei de vigilància de les instal·lacions del
mercat municipal de Santa Caterina, de l’1 abril 2017 al 28 febrer de 2019, a
l’empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA S.L amb NIF:
B-59925925 i domicili a C/ Santa Matilde, núm. 26 baixos amb codi postal
08030 de Barcelona, per un import de 325.877,20 € (IVA inclòs), en virtut del
procediment obert-ordinàri.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l'Alcaldia en el termini
d’un mes, comptat des de l’endemà de la present notificació. L’esmentat recurs s’entendrà
desestimat si transcorren tres mesos de la seva interposició, sense que se’n notifiqui la
resolució.
Contra la desestimació del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de
sis mesos comptats de l’endemà de la data en què es produeix l’acte presumpte.
Tanmateix, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient

Barcelona, 17 de març de 2017

El Secretari delegat de l’IMMB
Manel Armengol i Jornet

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Av.Icària 145-147, 4a planta
08005 Barcelona
Telèfon: 93 4027000
mercatsbcn@mercatsbcn.cat
www.bcn.cat/mercats

EXP.NUM: 1958/16
CIS COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD

Mitjançant la present notificació li comuniquem que el Gerent de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona ha disposat en data 16 de març de 2017
“ADJUDICAR el contracte per al Servei de vigilància de les instal·lacions del
mercat municipal de Santa Caterina, de l’1 abril 2017 al 28 febrer de 2019, a
l’empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA S.L amb NIF:
B-59925925 i domicili a C/ Santa Matilde, núm. 26 baixos amb codi postal
08030 de Barcelona, per un import de 325.877,20 € (IVA inclòs), en virtut del
procediment obert-ordinàri.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l'Alcaldia en el termini
d’un mes, comptat des de l’endemà de la present notificació. L’esmentat recurs s’entendrà
desestimat si transcorren tres mesos de la seva interposició, sense que se’n notifiqui la
resolució.
Contra la desestimació del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de
sis mesos comptats de l’endemà de la data en què es produeix l’acte presumpte.
Tanmateix, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient

Barcelona, 17 de març de 2017

El Secretari delegat de l’IMMB
Manel Armengol i Jornet

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Av.Icària 145-147, 4a planta
08005 Barcelona
Telèfon: 93 4027000
mercatsbcn@mercatsbcn.cat
www.bcn.cat/mercats

EXP.NUM: 1958/16
Marsegur Seguridad Privada

Mitjançant la present notificació li comuniquem que el Gerent de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona ha disposat en data 16 de març de 2017
“ADJUDICAR el contracte per al Servei de vigilància de les instal·lacions del
mercat municipal de Santa Caterina, de l’1 abril 2017 al 28 febrer de 2019, a
l’empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA S.L amb NIF:
B-59925925 i domicili a C/ Santa Matilde, núm. 26 baixos amb codi postal
08030 de Barcelona, per un import de 325.877,20 € (IVA inclòs), en virtut del
procediment obert-ordinàri.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l'Alcaldia en el termini
d’un mes, comptat des de l’endemà de la present notificació. L’esmentat recurs s’entendrà
desestimat si transcorren tres mesos de la seva interposició, sense que se’n notifiqui la
resolució.
Contra la desestimació del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de
sis mesos comptats de l’endemà de la data en què es produeix l’acte presumpte.
Tanmateix, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient

Barcelona, 17 de març de 2017

El Secretari delegat de l’IMMB
Manel Armengol i Jornet

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Av.Icària 145-147, 4a planta
08005 Barcelona
Telèfon: 93 4027000
mercatsbcn@mercatsbcn.cat
www.bcn.cat/mercats

EXP.NUM: 1958/16
SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA S.L
Carrer Santa Matilde, 26 baixos
08030 Barcelona

Barcelona, 17 de març de 2017
Fent referència a l'expedient a dalt esmentat relatiu al contracte per Servei de
vigilància de les instal·lacions del mercat municipal de Santa Caterina, de l’1
abril 2017 al 28 febrer de 2019, comuniquem que tal i com es disposa en la

notificació i abans de la signatura de l'esmentat contracte, s'ha d'efectuar el
pagament de l’anunci publicat, (517.30 €) del qual s'adjunta còpia de la factura i
que es podrà fer efectiu, mitjançant l'ingrès en efectiu a favor de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona, en el següent compte:
IBAN: ES36 2100 1824 1502 0000 6287
Una vegada fet l'ingrés, ha d'aportar a aquestes Dependències el justificant
original del mateix o bé en format pdf a l’adreça contractacio@mercatsbcn.cat o
aandres@mercatsbcn.cat assenyalant el número d’expedient en l’assumpte.

Atentament,

El Director d’Administració General
Francisco Collados

