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ACTA MESA
Sobre A
Contracte 21002013

Per via telemàtica a través de l’aplicatiu Webex, el dia 4 d’octubre de 2021, a les
12:06 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. Vicky Aira Castro, directora 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.
Es constata que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació el dia
1 d’octubre de 2021 s’ ha presentat les societats:





INCOOP SCCL
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
CET10 LLEURE SL
PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, SL

A pregunta de la Secretària del Districte els membres presents de la Mesa de
contractació, declaren verbalment que no incorren en situació de conflicte d'interessos
amb els licitadors presentats, tot d'acord amb la previsió de la disposició addicional
primera del Codi ètic i de conducta de I'Ajuntament de Barcelona, i la clàusula 11.4 de la

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Jose Garcia Puga, President, el dia 06/10/2021 a les 16:56, que informa;
Sra. Marta Da Pena Gomez, Secretària delegada, el dia 06/10/2021 a les 18:51, que informa.

Instrucció de I'Ajuntament de Barcelona per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre; de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Seguidament la secretària accedeix a la documentació presentada per les empreses
licitadores en el sobre A i un cop examinada per part dels membres de la mesa es
comprova següent:
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1) L’empresa CET10 LLEURE SL adjunta als 2 LOTS els següents cinc documents:






ANNEX 1 DEUC SIGNAT PER CET10 LLEURE SL
ANNEX 1 DEUC SIGNAT SPORT PARTNERSHIP CET10 SL
ANNEX 2 MODEL DE DECLARACIÓ RESPOSABLE ADJUNTA L DEUC
SIGNAT PER L’EMPRESA CET10 LLEURE S.L.
ANNEX DECLARACIÓ SIGNADA SPORT PARTNERSHIP CET10 SL
ANNEX SOLVÈNCIA TÈCNICA SPORT PARTNERSHIP CET10 SL

Examinats els diferents documents es comprova que en l’apartat C de L’ANNEX
DEUC signat per CET10LLEURE SL es declara que l’empresa es basa en la
capacitat d’altres entitats per satisfer els criteris de selecció contemplats en
el PCAP.
A dits efectes l’empresa licitadora presenta un escrit signat per l’empresa SPORT
PARTNERSHIP CET10 SL en el que es manifesta que respecte del contracte
administratiu de serveis de gestió i dinamització dels equipaments infantils del
districte de Sant Marti, Sport Partnership Cet10 S.L., posa a la disposició de
CET10 LLEURE, S.L., tota la seva solvència tècnica, que acredita mitjançant
el certificat adjunt on es detallen activitats anàlogues al present contracte
portades a terme en els exercicis 2018, 2019, 2020, i els comptes anuals
d’aquests dos últims.
Al certificat adjunt referit hi figuren les següent dades:

L’empresa SPORT PARTNERSHIP CET10 SL manifesta que “l'article 75 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, disposa que per
acreditar la solvència necessària per celebrar un contracte determinat, l'empresari
podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats independentment de la
naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que, per
a l'execució del contracte, disposa efectivament d'aquests mitjans. A aquest
respecte, el present document i la seva documentació adjunta acredita la disposició
per part CET10 LLEURE, S.L. de la solvència acreditada per Sport Partnership
Cet10 S.L., qui de forma irrevocable posa a disposició tots els mitjans materials i
humans per a l'execució del contracte licitat, en el cas de ser CET10LLEURE 10,
S.L.”
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Tenint en compte que segons declaració responsable presentada per l’empresa
licitadora CET10 LLEURE SL aquesta compta amb una solvència tècnica
corresponent a l’import de l’any de superior execució de 1.487.967,06€ essent
aquest import sobradament superior a l’import mínim exigit en el PCAP
(477.020,50€ - LOT 1 i 445.815,70€ - LOT2), els membres de la mesa de
contractació acorden requerir a CET10 LLEURE SL un aclariment respecte de la
necessitat de basar-se en la capacitat d’un altra empresa (SPORT PARTNERSHIP
CET10 SL) als efectes de satisfer el criteris de solvència tècnica que l’empresa
licitadora declara tenir.
S’evidencia per part de la mesa que l’empresa SPORT PARTNERSHIP CET10 SL
no compta amb la solvència tècnica mínima requerida.
Així mateix, respecte de la declaració de l’empresa SPORT PARTNERSHIP CET10
SL conforme posa a disposició tots els mitjans materials i humans per a
l'execució del contracte licitat es considera oportú advertir l’empresa licitadora
que en el present contracte resta prohibida la subcontractació de les tasques de
dinamització i coordinació (clàusula 23 del PCAP).
2) En la declaració responsable presentada per la Fundació Pere Tarrés no s’ha
marcat la declaració conforme “no intervé en operacions amb tercers operadors
que vulnerin el que estipula la Declaració Universal de Drets Humans” pel que
s’acorda requerir-la als efectes de la seva esmena o justificació.
La documentació de la resta dels licitadors es comprova que s’adequa a la fixada a la
clàusula setena del PCAP per participar en la licitació.
Sense més qüestions a tractar, s’aixeca la sessió a les 13.00 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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