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ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES
SOBRE NÚM. 1 (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA)
CONTRACTE NUMERO 19000509
A la Seu del Districte de Nou Barris, el dia 7 de març de 2019, a les 09:00 hores, es constitueix
la Mesa de contractació presidida per la Directora de serveis Generals, Sra. Marta Rubio
Alcañiz, amb assistència dels vocals: el Sr. Francesc pera Soriano, Cap del departament de
Recursos Interns, 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.
Com a qüestió preliminar, el secretari requereix a cada un dels presents que es pronuncií 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 la Presidenta
dona per oberta la sessió.
Seguidament es procedeix a l’obertura de la plica, en acte intern, del sobre núm. 1
“documentació administrativa”, rebuda per optar a la licitació pública convocada per a adjudicar
el contracte que es detalla a continuació:
Expedient: 19-01-00001 contracte: 19000509; objecte: Servei de consergeria i altres serveis
de suport a la Seu del Districte de Nou Barris reservat a empreses d’inserció amb
mesures d’eficiència social.
Import màxim licitació: 26.368,95€
A la present licitació s’han presentat les següents persones:

1) NOM: FUTUR JUST EI
NIF: B64061211
ADREÇA: Passatge Via Trajana B, 13 08020 BARCELONA
CORREU ELECTRÒNIC NOTIFICACIONS: administració@futur.cat
2) NOM: ENGRUNES RECUPERACIÓ I MANTENIMENT EI SLU
NIF: B64200264
ADREÇA: Carrer Roca Plana, 14 MONTCADA I REIXACH 08110
CORREU ELECTRÒNIC NOTIFICACIONS: ilorenzo@engrunes.org
3) NOM: DIMAS EIS S.L.
NIF: B63752851
ADREÇA: Avinguda sant julià, 83 - 08403
CORREU ELECTRÒNIC NOTIFICACIONS: producció.dimas@gmail.com

En primer lloc el Secretari comunica als membres de la mesa que l’empresa DIMAS
EIS S.L. ha presentat la seva proposició fora del termini màxim de presentació. Pel
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segell que apareix en els sobres presentats es dedueix que la proposició es va
presentar en una oficina de correus de Granollers el 4 de març de 2019 si be arriba el
dia 5 de març de 2019 al registre de Nou Barris quan la data límit era el 4 de març de
2019.
D’acord amb la clàusula 9 del PCAP les proposicions es presentaran necessària i
únicament a l’oficina de la Plaça Major de Nou Barris i les ofertes presentades fora
d’aquest termini no seran admeses.
Per aquest motiu els membres de la mesa de contractació proposen a l’òrgan de
contractació la INADMISSIÓ de la proposició presentada per l’empresa DIMAS EIS,
S.L.
Seguidament es procedeix a la obertura del SOBRE 1 i es comprova que en la
declaració responsable presentada per l’empresa FUTUR JUST, EI hi apareix una
contradicció en tant en quant fa constar :
−

que compleix amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica

−

que es basa en les capacitats d’altres entitats per acreditar la solvència
necessària per subscriure aquest contracte.

S’acorda REQUERIR l’empresa FUTUR JUST EI per tal de que subsani la declaració
responsable presentada, fent constar si compleix amb l’adequada solvència o si es basi en les
capacitats d’altres entitats, cas en el que haurà d’adjuntar l’ANNEX indicat pel PCAP.

La documentació presentada per
MANTENIMENT EI SLU és correcta.

l’empresa

ENGRUNES

RECUPERACIÓ

I

De la qual cosa s’estén la present acta a 7 de març de 2019 que signem la Presidenta i el
Secretari.

La Presidenta de la Mesa

El Secretari
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