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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO 
QUALIFICACIO DOCUMENTACIO PRESENTADA PREVIA ADJUDICACIÓ 

EXCLOURE DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
REQUERIR DOCUMENTACIÓ AL SEGON CLASSIFICAT 

 
 
Denominació: RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DE ROBA I CALÇAT USAT 
MITJANÇANT CONTENIDORS. (Exp. 11/2018) 
 

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: 7 de juny de 2018 

Horari: 11:45 a 11:55 hores 
 

Assistents: 

Presidenta de la Mesa:  

Isabel Febrer Gelabert 
 

Vocals: 

 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 
Sebastià Nadal Fons, interventor municipal per suplència 

 Pedro Rosselló Cerdà, delegat de medi ambient 

  

Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallcaneras Bonet 

 

Desenvolupament de la sessió 
 

L’objecte de la sessió és procedir a qualificar la documentació presentada per HUMANA INTEGRA 

EMPRESA DE INSERCION SL que li havia estat requerida en esmena de deficiencies de la 
presentada per acreditar el compliment dels requisits previs a l’adjudicació del contracte de recollida 

selectiva i gestió de roba i calçat usat mitjançant contenidors que s’assenyalen als articles 146.1 i 

151.2 del TRLCSP i en el plec de clàusules administratives particulars, així com la constitució de la 

garantia definitiva. 
 

La Mesa per unanimitat eleva a l`òrgan de contractació la següent proposta: 

 
1) Excloure al licitador proposat adjudicatari, Humana Integra Empresa de Inserción SL del 

procediment de licitació donat que no compleix el requisit de capacitat d’obrar, per quan no acredita:  

 
- L’habilitació professional d’empresa d’inserció, regulada a la Llei 44/2007 de 13 de desembre, en la 

qual es determina a l’art. 5 que per considerar-se empresa d’inserció serà requisit trobar-se inscrit en 

el Registre Administratiu d’empreses d’inserció de la Comunitat Autònoma corresponent ja que 

solament han presentat una sol· licitud de qualificació com empresa d’inserció de data 13 de març de 
2018 a la Generalitat de Catalunya, no acreditant doncs estar inscrita en el registre d’empeses 

d’inserció de la Generalitat de Catalunya a la data de finalització de proposicions.   

 



- No acredita la solvència econòmica donat que presenten comptes anuals de la Fundació Pueblo para 

el Pueblo corresponent a l’exercici 2016 i de conformitat amb la clàusula 12 del PCA no es pot 

acreditar la solvència econòmica per mitjans d’un tercer, per quan determinats requisits els ha de 

posseir l’empresari, per ser propis de cada licitador. 
 

2) Requerir la mateixa documentació exigida prèvia a l’adjudicació al licitador següent per l’ordre en 

que han quedat classificades les ofertes de conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP. 
 

La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 

 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


