Districte de Sant Martí
Departament de Recursos Interns
Plaça Valenti Almirall, 1
08018 Barcelona
Contracte: 18003428

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

MESA 3 OBERTURA SOBRE NÚM.2B

A les dependències del Consell Municipal del Districte de Sant Martí, el dia 5 de
novembre de 2018, a les 9:30 hores, es reuneixen els membres que constitueixen la
Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte núm. 18003428 que té per
objecte la gestió i programa de dinamització sociocultural del Centre Cívic Parc
Sandaru, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost de
licitació de 695.010,10 euros.
Integren la Mesa el Sr. José García Puga, Gerent del Districte, que actua com a
President; com a vocals actuen el Sr. Xavier Martínez Corbero, Director de Serveis
Generals, la Sra. Anna Garrido Oliver, Cap del Departament de Recursos Interns, la
Sra. Iria García Labandeira, directora de Serveis a les Persones i Territori, el Sr. Xavier
Olivé Sánchez, Interventor delegat de l’Ajuntament de Barcelona, i la Sra. Rocío
Benito Arranz, Secretària Delegada del Districte de Sant Martí, que actua com a
secretària de la Mesa.
Constatada l’existència de quòrum, la Presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
Els membres presents de la Mesa de contractació, declaren verbalment que no
incorren en situació de conflicte d’interessos, tot d’acord amb la previsió de la
disposició addicional primera del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona,
i la clàusula 11.4 de la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per a l’aplicació de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La Mesa de contractació es reuneix en acte públic per a procedir a la lectura de la
puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris avaluables mitjançant
un judici de valor, i a l’obertura i lectura de del sobre 2B, documentació dels criteris
avaluables de forma automàtica. S’incorporen a la Mesa persones representants de la
Fundació Pere Tarres, d’Esport 3 serveis alternatius SL, i una persona en representació
del sindicat CCOO.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Jose Garcia Puga el dia 27/11/2018 a les 13:52, que informa;
Rocio Benito Arranz el dia 27/11/2018 a les 14:18, que informa.
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La Secretària de la Mesa de contractació procedeix a la lectura de la puntuació
relativa als criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor,
contingudes al sobre núm. 2A, en base a l’informe tècnic del Departament de
Serveis a les Persones i al Territori que consta a l’expedient, amb la següent
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puntuació:

Criteris judici de valor
Esport 3 serveis alternatius SL

4,75

Fundació Pere Tarrés

7,50

Tasca Serveis d’animació SL

9,75

Tot seguit, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 2B i a la lectura de la
documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació de
criteris d’adjudicació avaluables de forma automática.
Analitzades les ofertes econòmiques , es constata que no hi ha cap empresa incursa
en baixa temerària.

Pel que fa a l’oferta de TASCA, es manifesta un dubte

respecte a l’estimació de costos directes i indirectes, pel que fa a l’alineació dels
imports amb les categories. La Mesa acorda demanar un aclariment sobre aquest
desglós a l’empresa TASCA Serveis d’Animació SL.
Acabat l’acte, s’estén la present que és signada pel President i la Secretària de la Mesa
assistents a la sessió.
Sense més qüestions a tractar, s’aixeca la sessió a les 9:40 hores

La cap dels Serveis Jurídics-Secretaria

El Gerent del Districte

Rocío Benito Arranz

José García Puga
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