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ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES
SOBRE ELECTRÒNIC A i B
(DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I DOCUMENTACIÓ JUDICIS DE VALOR)
CONTRACTE NUMERO 21002701

Contracte: 21002701; objecte: GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL CASAL DE BARRI VERDUN, AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, i l’import màxim de licitació són
338.976,66€ (IVA INCLÒS).
En sessió realitzada a distància per videoconferència, el dia 27 d’octubre de 2021, a les 9.30 hores,
amb la presència física del secretari a la seu del Districte, es constitueix la Mesa de contractació,
amb el quòrum suficient, presidida pel Gerent del Districte, Sr. Gabriel Duarte García, amb
assistència dels vocals: la Sra. Marta Rubio Alcañiz, Directora de serveis generals; la Sra. Isabel
Santaulària Carrasco, Coordinadora de Serveis a les Persones de la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori; el Sr. Antonio Cabrera Gómez, Gestor de projectes de la Direcció de Serveis
a les Persones i al Territori; la Sra. Merche San Segundo, Coordinadora d’Equipaments de Serveis a
les Persones i Territori, el Sr. Ricardo Fernández Aranda, secretari delegat del Districte de Nou
Barris, actuant com a secretari de la Mesa i el Sr. Xavier Olivé Sánchez, Interventor-Delegat.
La Sra. Mercè Garcia del Estal, Directora de Serveis a les Persones i al Territori, excusa la seva
presència.
En primer lloc, el secretari de la mesa manifesta que la dita sessió es fa a distància a través de
videoconferència, donant compliment a allò establert a l’article 17, apartats 1 i 2 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, en la mesura que tots els membres de la mesa estan
interconnectats en temps real i han estat tots ells identificats pel secretari de la mesa.
Com a qüestió preliminar, el secretari requereix a cada un dels presents que es pronunciï sobre si
concorre o no algun conflicte d’interessos en relació al procediment d’adjudicació del qual forma part
la mesa en el sentit d’allò previst a l’art. 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, la clàusula 11.4 de la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per a l’aplicació de la
LCSP i la Disposició addicional primera del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona.
Tots els presents manifesten que no tenen directa o indirectament, un interès financer, econòmic o
personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en el context del present
procediment de contractació i, per tant, el President dona per oberta la sessió.
Un cop constituïda la Mesa i realitzat l’esmentat pronunciament per part dels membres d’aquesta, el
Secretari de la Mesa accedeix a l’expedient de contractació a través de la Plataforma de
Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona (SICE), on prèviament s’identifica mitjançant
el seu número de matrícula.
A la present licitació s’ha presentat la següent empresa:
NOM: CALAIX DE CULTURA, SL
CIF: B63033740
ADREÇA: CARRER DIPUTACIÓ, 185 pral. 1a. CP 08011 Barcelona
CORREU ELECTRÒNIC NOTIFICACIONS: calaixdecultura@calaixdecultura.cat
Telèfon: 93.451.63.45
REPRESENTANT LEGAL: Montse Rovira Calbet
PRESENTACIÓ: 22/10/2021 12:34h

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Gabriel Jose Duarte Garcia, President, el dia 09/11/2021 a les 11:07, que informa;
Sr. Ricardo Fernandez Aranda, Secretari delegat, el dia 09/11/2021 a les 11:56, que informa.
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Seguidament es procedeix a l’obertura de la plica, en acte intern, del sobre núm. A “documentació
administrativa” i es comprova que la documentació presentada per la licitadora CALAIX DE
CULTURA, SL és correcta i conté la documentació indicada en el PCAP.
En acte privat, s’obre el sobre número B (criteris avaluables amb judicis de valor) de l’empresa
licitadora presentada, CALAIX DE CULTURA, SL i es procedeix a donar-ne trasllat a la Direcció de
Serveis a les Persones i Territori competent per a la seva valoració.

De la qual cosa s’estén la present acta que signen el President i el Secretari.

El President de la Mesa

Gabriel Duarte García

El Secretari

Ricardo Fernández Aranda
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