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A LA CIUTAT DE BARCELONA, a les 12 hores del dia 29 de maig de 2019, es
constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de Contractació de
l'Àrea de Presidència, que resta presidida pel Sr. Carles Barnés i Garcia, cap del Servei
de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: per la Sra. Isidra Guardiola i
Salinas, com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard Santafè i Civit, com a
delegat de l’interventor general, per la Sra. Mercedes Huerta i Carmona, tècnica
assessora en matèria jurídica de l’Oficina de Suport Intern del Servei d’Acció Social i per
la secretària de la Mesa Sra. M. Dolores Carmona i Fernández. Es constitueix la present
Mesa per a l’obertura de pliques que fa referència als criteris de judici de valor,
presentada pels licitadors, en temps i forma assenyalats al Perfil de Contractant de la
Diputació de Barcelona, de la contractació relativa al procediment obert amb més d’un
criteri d’adjudicació corresponent a “l’Acord marc amb un màxim de 5 empreses per
als serveis de suport tècnic als ens locals de la província de Barcelona en
matèria de serveis socials bàsics municipals i acció comunitària inclusiva,
dividit en 2 lots”, tot això de conformitat amb allò que disposen els articles 140, 157 i
326 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 25
del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de
contractes del Sector Públic.
Oberta la sessió pel president comença l'acte amb la lectura dels esmentats anuncis i
dels textos reglamentaris que regulen la present celebració.
Tot seguit, el president notifica el resultat de la qualificació prèvia de la documentació
de les empreses presentades i admeses. Seguidament es manifesta als assistents a
l'acte que poden sol·licitar els aclariments i formular les observacions que estimin
pertinents, abans de procedir a l'obertura de la plica, sense que cap dels presents faci ús
dels expressats drets, ni formuli cap reclamació.
Es procedeix a l’obertura del sobre B de criteris de judici de valor i a donar lectura de la
relació numerada de la documentació inclosa. Oberts els sobres de les empreses
presentades i admeses aquests ofereixen el resultat següent:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa EL RISELL, SCCL, amb
NIF F25745795 i domicili social al carrer Vall de Boi, 50, CP 25199 LLEIDA. Es
presenta al lot 2.
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa INICIATIVES I
DINÀMIQUES COMUNITÀRIES, SL, amb NIF B63912026 i domicili social a la Ronda
del Guinardó, 164, CP 08041 BARCELONA. Es presenta al lot 1.
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TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 correspon a la FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA
INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI, amb NIF R5800395E i
domicili social al carrer Numància, 149, CP 08012 BARCELONA. Es presenta al lot 1.
QUART.- Assenyalat amb el núm. 4 correspon a l’empresa NEÒPOLIS CONSULTORIA
SOCIOPOLÍTICA, SL, amb NIF B17678194 i domicili social a la Gran Via de Jaume I,
41, 1r 3a, CP 17001 GIRONA. Es presenta al lot 2.
CINQUÈ.- Assenyalat amb el núm. 5 correspon a l’empresa COMTEC QUALITY, SA,
amb NIF A61138715 i domicili social a la Rambla de Catalunya, 39, 2n 1a, CP 08007
BARCELONA. Es presenta al lot 1.
SISÈ.- Assenyalat amb el núm. 6 correspon a l’empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, SA, amb NIF A63141170 i domicili social al carrer Anglí, 31, 4t 1a,
CP 08017 BARCELONA. Es presenta al lot 1.
SETÈ.- Assenyalat amb el núm. 7 correspon a l’empresa ACTUA, SCCL, amb NIF
F61826053 i domicili social al carrer Sant Ramon de Penyafort, 8, CP 08720
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA). Es presenta al lot 1.
VUITÈ.- Assenyalat amb el núm. 8 correspon a l’empresa ASSERTIS, SL, amb NIF
B63041644 i domicili social al carrer Agramunt, 31, 1r 2a, CP 08023 BARCELONA. Es
presenta al lot 1.
NOVÈ.- Assenyalat amb el núm. 9 correspon a la FUNDACIÓ MARIANAO, amb NIF
G61740627 i domicili social al carrer Girona, 30, CP 08830 SANT BOI DE
LLOBREGAT (BARCELONA). Es presenta al lot 2.
DESÈ.- Assenyalat amb el núm. 10 correspon a l’empresa DEP INSTITUT, SL, amb NIF
B65474074 i domicili social al carrer Aragó, 631-633, CP 08026 BARCELONA. Es
presenta al lot 2.
ONZÈ.- Assenyalat amb el núm. 11 correspon al COL·LECTIU D’ANALISTES
SOCIALS, amb NIF B64816838 i domicili social a la Via Augusta, 15-25, CP 08174
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA). Es presenta al lot 2.

Es comunica als assistents que el contingut del sobre que conté els criteris de judici de
valor es trametrà al Servei d’Acció Social, per tal que s’elabori el corresponent informe
tècnic i es comprovarà que no inclogui documentació relativa als criteris d’adjudicació
automàtics. Així mateix, la secretària de la Mesa comunica que la data en la què es
reunirà la Mesa per realitzar la lectura de l’informe de judici de valor i l’obertura del sobre
relatiu als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica es publicarà en l’anunci
corresponent del perfil de contractant de la Diputació de Barcelona:
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https://seuelectronica.diba.cat/ amb una antelació mínima de dos dies a la data de la seva
celebració.

Essent les 12 hores i 15 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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