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 OBERTURA SOBRE NÚM.1

A les dependències del Consell Municipal del Districte de Sant Martí, el dia 5 d’octubre
de 2018, a les 10:00 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, 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. Excusa la seva assistència la Sra. Iria García Labandeira,
directora de Serveis a les Persones i Territori.
Assisteix també el Sr. Carles Pinar, tècnic de la Direcció de Serveis a les Persones i
Territori.
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.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Jose Garcia Puga el dia 05/11/2018 a les 10:09, que informa;
Rocio Benito Arranz el dia 07/11/2018 a les 12:11, que informa.

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

La Mesa es constitueix als efectes de procedir a l’obertura del sobre núm. 1 amb la
documentació administrativa de les proposicions presentades a la licitació del
contracte. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes el dia 25/09/2018, ha
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presentat oferta les següents empreses:
1. ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL
2. FUNDACIO PERE TARRES
3. TASCA SERVEIS D’ANIMACIO SL
Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1, que conté l’annex 1 declaració
responsable, i es fa lectura de tota la documentació presentada per l’empresa
licitadora per comprovar que s’ajusta a la que se sol·licita en el plec de clàusules
administratives particulars, i requerir la seva esmena, en cas que sigui necessari.
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 10:05 hores

La cap dels Serveis Jurídics-Secretaria

El Gerent del Districte

Rocío Benito Arranz

José García Puga

El document original ha estat signat electrònicament per:
Jose Garcia Puga el dia 05/11/2018 a les 10:09, que informa;
Rocio Benito Arranz el dia 07/11/2018 a les 12:11, que informa.

