ACTA D’OBERTURA EN SESSIÓ PRIVADA DE LA DOCUMENTACIÓ
CONTINGUDA AL SOBRE RELATIU A LA “DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS” I “PROPOSTA AVALUABLE
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT
FÓRMULES AUTOMÀTIQUES”
CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE LES EINES INFORMÀTIQUES
CLICKDIMENSIONS I TWILIO PER A BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,
S.A., PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A. I CEMENTIRIS DE
BARCELONA, S.A.
NÚM. EXPEDIENT 2021MK0382SU

A Barcelona, el dia 12 de gener de 2021 a les 14:00 hores, es constitueix la
Mesa de Contractació amb els següents assistents:
Presidenta: Sra. Maria Asunción Santolaria, Sots-Directora General
Econòmic i Financera, Assessoria Jurídica i Serveis Corporatius de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A., o persona en qui delegui.
Vocal: Sra. Rosa M. Ortiz, Directora General del Parc d’Atraccions del
Tibidabo, S.A., o persona en qui delegui.
Vocal: Sr. Miquel Trepat, Director General de Cementiris de Barcelona,
S.A., o persona en qui delegui
Vocal: Sra. Mayra Nieto, Cap d’Unitat de Màrqueting de Mobilitat de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A., o persona en qui delegui.
Vocal: Sr. Joan Canals, Cap d’Unitat d’Administració Econòmica de
Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., o persona
en qui delegui.
Secretària: Sra. Anna Guzmán, Cap d’Àrea de l’Assessoria Jurídica i
Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., o persona
en qui delegui.
Desenvolupament de la sessió:
Primer.- L’objecte de la present sessió és la constitució de la Mesa de Contractació, la
comunicació de l’acte d’obertura del sobre núm. 1 relatiu a la “Documentació
acreditativa del compliment dels requisits previs” i “proposta avaluable mitjançant
l’aplicació de criteris quantificables mitjançant fórmules automàtiques”, i revisió de la
documentació continguda al mateix.
Segon.- El President de la Mesa de Contractació ordena l’obertura del sobre relatiu a
la “Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs” i “proposta
avaluable mitjançant l’aplicació de criteris quantificables mitjançant fórmules
automàtiques”, per ordre d’arribada de les propostes i el Secretari verifica i certifica el
contingut de la documentació presentada pel/s licitador/s.
Tercer.- Tot seguit, es procedeix a la qualificació dels documents aportats per
l’empresa licitadora, en el termini establert i en la forma pertinent, d’acord amb el
previst en el Plec de Clàusules Particulars que regeix el present procediment de
contractació.
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Una vegada revisada la documentació continguda al sobre núm. 1, relatiu a la
“Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs” i “proposta avaluable
mitjançant l’aplicació de criteris quantificables mitjançant fórmules automàtiques”, s’ha
detectat:
A. Totes les empreses presentades, han aportat correctament la documentació
requerida al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
En conseqüència, la Mesa de Contractació adopta els següents:
ACORDS
Primer.- TENIR COM A PRESENTADA en el procediment de referència a l’empresa
licitadora següent:
1. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.
Segon.- TRASPASSAR els sobres de l’empresa presentada i no exclosa als tècnics
que assisteixen la mesa per començar el procediment d’avaluació.
Tercer.- ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present acta, al Perfil del contractant de
l’entitat ubicat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
I sense més qüestions a tractar, s’aixeca la sessió de la Mesa de Contractació per a
l’acte d’obertura de la “Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs”
i “proposta avaluable mitjançant l’aplicació de criteris quantificables mitjançant
fórmules automàtiques”, i revisió de la documentació continguda al mateix, de
l’expedient de contractació referenciat a l’encapçalament.

Sra. Maria Asunción Santolaria
Presidència
Mesa de Contractació
Barcelona Serveis Municipals, S.A.

Sra. Anna Guzmán
Secretariat
Mesa de Contractació
Barcelona Serveis Municipals, S.A.

Aquest document s’incorpora per duplicat a l’expedient : d’una banda, s’incorpora el document signat per la persona
competent i, d’altra banda, es publica el document anonimitzat per tal que amb la seva publicació no es vulneri el dret a
la protecció de les dades de caràcter personal que pugui contenir.
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