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ACTA DE LA MESA CONTRACTACIÓ 
QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PEL PROPOSAT 

ADJUDICATARI PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ 
 
 
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: 14 de maig de 2018 

Horari: 13:20 a 13:30 hores 

 
Assistents: 

Presidenta de la Mesa:  

Isabel Febrer Gelabert 

 
Vocals: 

 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 

Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal 
  

  

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 

EMPRESAS DE INSERCION SL que li havia estat requerida acreditativa del compliment dels 

requisits previs a l’adjudicació del contracte reservat de serveis de recollida selectiva 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 secretària de la Mesa dona compte que el 3  de maig de 2018 acabava el termini de 10 dies hàbils 
per presentar la documentació prèvia a l’adjudicació requerida al proposat adjudicatari  i de la 

garantia definitiva i que el dia 3 de maig de 2018 HUMANA INTEGRA EMPRESAS DE 

INSERCION SL va presentar la documentació que consta a la relació per ella certificada el 14 de 
maig de 2018.  

 

La Mesa per unanimitat acorda concedir un termini de 3 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà 
del rebut de la notificació que es farà via correu electrònic al proposat adjudicatari perquè esmeni les 

següents deficiències detectades a la documentació presentada: 

 

- Presenten comptes anuals de la Fundació Pueblo para el Pueblo corresponents a l’exercici 2016, 
presentades en el Registre però no consten dipositades. En el cas que es vulgui acreditar la solvència 

mitjançant recursos d’altres empreses, aquest fet s’haurà d’acreditar per la proposada adjudicatària. 

No obstant de conformitat amb la clàusula 12 del PCA no es podrà 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. Per tant l’acreditació de la solvència tècnica es concretarà de conformitat amb la 

clàusula 19.B del PCA 

- Han de presentar certificacions d’estar el corrent de les seves obligacions tributària amb la 

Seguretat Social i amb l’agència tributària 
- Donat que presenta alta d’IAE en el municipi de l’Ametlla del Valles (Barcelona), haurà de 

presentar compromís formal que en cas de ser adjudicatari es donarà d’alta en el municipi de 

Manacor, i ho haurà d’acreditar previ a la formalització del contracte 
- A l’objecte social la Societat te com objectiu la inserció laboral, no obstant de conformitat amb la 

clàusula 11 dels PCA s’ha d’acreditar l’habilitació profesional d’empresa d’Incerció, regulades a la 

Llei 44/2007, de 13 de desemnre, en la qual es determina en 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 Autónoma. Humana Integra no acredita la qualificació d’Empreses d’Inserció, únicament 

presenta una sol· licitud de qualificació com empresa d’inserció de data 13 de març de 2018 a la 

Generalitat de Catalunya.  
Haurà d’acreditar que l’empresa té la qualificació d’Empreses d’Inserció en el moment de 

finalització del termini de presentació de proposicions, de conformitat amb el que preveu la Cláusula 

11 dels PCA. 
A més, en data previa a l’adjudicaciós ha d’acreditar l’inscripció en el Registre d’Empreses 

d’Inserció de la Conselleria d’Economia i Competitivitat de les Illes Balears. 

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

 

La secretària    La presidenta    Els vocals 


