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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE A 

 
 
Denominació: RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DE ROBA I CALÇAT USAT 
MITJANÇANT CONTENIDORS. (Exp. 01/2018) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció d’un únic 
criteri  
 
Cannon mínim de licitació: 550,00 euros anuals 
 
Lloc: Secretaria 
 
Data: 4 d’abril de 2018 
Horari: 13:00 a 13:15 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 

Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal 
 Isabel  Febrer Gelabert, delegada de contractació 
 Pedro Rosselló Cerdà, delegat de medi ambient 
 
Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallcaneras Bonet 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l’obertura del sobre A: documentació 
administrativa i referències per optar al contracte. 
 
La secretària llegeix l’anunci de licitació i les disposicions legals aplicables a l’acte 
administratiu a què es refereix aquest document, i dona compte de les proposicions presentades, 
el detall de la qual és el següent: 
 
PLICA NÚM. 1.- Presentada en data 22 de març de 2018 amb el núm. 4283 de RGE (sobres A i 
B), per la FUNDACIO DEIXALLES amb CIF G07255953, representada per la Sra. Francesca 
Martí Llodrà amb DNI núm. 78206877T. 
 
PLICA NÚM. 2.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax 4251) que la plica ha estat 
presentada a l’oficina de correus per HUMANA INTEGRA EMPRESA DE INSERCION SL 
amb CIF B67102400 representada per la Sra. Elisabeth Molnar amb NIF X-0659148Z, i la 
documentació ha tingut entrada a aquesta Corporació, el 03 d’abril de 2018 amb els núms. 4667 
i 4669 de RGE (sobre A i B) 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de les pliques 
presentades, amb el següent resultat: 
 



 
1.- FUNDACIO DEIXALLES: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que 
compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està 
incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries, així com  
l’adressa de correu electrònic. Declara que té en plantilla un nombre de treballadors 
discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla i que està obligat a tenir un pla 
d’igualtat. Existeix una discrepància en la declaració del número de treballadors de l’empresa 
atès que ha assenyalat que ocupa més de 250 treballador o menys.  
 
La Mesa per unanimitat acorda concedir  un termini de 3 dies hàbils a comptar a partir de 
l’endemà de la comunicació per esmenar deficiències que es farà via correu electrònic. 
 
2.- HUMANA INTEGRA EMPRESA DE INSERCION SL: Aporta la declaració responsable 
del licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb 
l’Administració, que no està incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves 
obligacions tributàries, així com  l’adressa de correu electrònic. Declara que té en plantilla un 
nombre de treballadors discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla i que no 
està obligat a tenir un pla d’igualtat. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


