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ACTA MESA
Sobre B
Contracte 21002013

Per via telemàtica a través de l’aplicatiu Webex, el dia 14 d’octubre de 2021, a les 12
hores, es reuneixen els membres que constitueixen la Mesa de contractació per a
l’adjudicació del contracte número 21002013, l’objecte del qual és la el servei de gestió
i dinamització dels equipaments infantils del districte de Sant Martí, amb mesures de
contractació pública sostenible, amb un pressupost de licitació de 1.845.672,40 euros.
El contracte està dividit en dos lots:
Lot 1: Casals infantils
Lot 2: Ludoteques
Integren Ia Mesa el Sr. Josep Garcia Puga, gerent del Districte que actua com a
president, i com a vocals actuen el Sr. Xavier Martínez Corberó, director de Serveis
Generals; Ia Sra. Anna Garrido Oliver, cap del Departament de Recursos Interns; el Sr.
Xavier Olivé I Sánchez, interventor delegat; la Sra. Pilar Moros, tècnica de la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori; així com la Sra. Marta da Pena Gómez, cap del
Departament de Serveis Jurídics del Districte de Sant Martí, que actua com a Secretaria
de la Mesa.
Constatada l’existència de quòrum, Ia presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
La Secretària accedeix a l’expedient de contractació a través de la Plataforma de
Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona on, prèviament a l’obertura de
pliques, s’identifica mitjançant l’acreditació corresponent.
En primer lloc la Secretària explica que les empreses CET10LLEURE SL I FUNDACIÓ
PERE TARRÉS van ser requerides per a subsanar o aclarir la documentació
continguda en el SOBRE A i que aquestes han presentat la documentació requerida
en temps i forma. Segons declaració de l’empresa CET10 LLEURE SL aquesta
compta amb la solvència econòmica i tècnica exigida pel que la mesa acordar admetre
les quatre empreses licitadores i continuar amb el procediment de licitació.
Seguidament la secretària accedeix a la documentació presentada per les empreses
licitadores en el sobre B:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Jose Garcia Puga, President, el dia 20/10/2021 a les 12:35, que informa;
Sra. Marta Da Pena Gomez, Secretària delegada, el dia 20/10/2021 a les 12:37, que informa.
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-INCOOP SCCL
-FUNDACIÓ PERE TARRÉS
-CET10 LLEURE SL
-PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, SL
Un cop examinada per part dels membres de la mesa la documentació continguda en
els sobres B s’acorda remetre la documentació a la Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori per la seva revisió i valoració si bé davant la genèrica declaració de
confidencialitat del projecte per part de CET10 LLEURE SL, FUNDACIÓ PERE
TARRÉS I PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, SL es
considera oportú requerir-les per tal que comuniquin quin secrets tècnics o comercials,
o quina informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per falsejar la competència
i que han de ser preservats per part de l'òrgan de contractació enfront dels seus
competidors i justifiqui degudament els motius pels quals aquests punts han de ser
considerats com a confidencials. En base a aquesta especificació, caldrà que designi
aquells punts, paràgrafs en els que considera que hi ha confidencialitat.
Sense més qüestions a tractar, s’aixeca la sessió a les 12.10 hores.
Acabat l’acte, s’estén la present que es signada pel President i la Secretària de la
Mesa assistents a la sessió.

Marta da Pena Gómez
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria

Josep García Puga
Gerent
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