Gerència de Pressupostos i Hisenda
Direcció de Patrimoni
Carrer Avinyó, 7, 5a pl.
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Expedient: DP-2021-28123
Concurs per a la concessió de l’ús privatiu de la sala d’espectacles situada a
l’avinguda Paral·lel núm. 62 amb carrer Abat Safont núm. 1-3, per a la posada en
marxa del projecte “Espai per a la música a Barcelona

ACTA MESA OBERTURA SOBRE B: DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS
DE VALORACIÓ SUBJECTIVA DE L’ADJUDICACIÓ

A les 09:00 hores del 1 de març de 2022 a la Sala de reunions de la primera planta de
l’edifici situat al carrer Avinyó núm. 7 es reuneix en acte públic la Mesa de contractació
del concurs per a la concessió de l’ús privatiu de la sala d’espectacles situada a
l’avinguda Paral·lel núm. 62 amb carrer Abat Safont núm. 1-3, per a la posada en
marxa del projecte “Espai per a la música a Barcelona”.
Els membres de la Mesa de contractació que assisteixen són els següents:
-

-

Sr. Xavier Poza Gonzalo, Director de Patrimoni, com a president de la Mesa,
per delegació del Il·lm. Jordi Martí Grau, Regidor de Cultura, Educació, Ciència
i Comunitat, i com a vocal.
Sra. Mònica Mateos Guerrero, Gerenta de l’ICUB, com a vocal de la Mesa.
Sra. Lluïsa Pedrosa Berlanga, Directora de Recursos de l’ICUB, com a vocal de
la Mesa.
Sr. Carles Sala Marzal, Coordinador executiu de Cultura Viva i Fàbrica de
Creació Fabra i Coats de l’ICUB, com a vocal de la Mesa.
Sr. Daniel Mas Fontcuberta, com a Interventor delegat, per delegació de
l’Interventor General.
Sra. Rocío Benito Arranz, Directora de Serveis de Recursos i Inventari i
Secretària delegada, com a Secretària de la Mesa.

Excusa la seva absència el Sr. Jordi Ribas Vilanova.
Assisteixen també, per part de la Direcció de Patrimoni, la Sra. Sofia Ortiz Graciano i la
Sra. Irene Niebla Pérez, com a tècniques de la Direcció.
Per part de les empreses licitadores assisteix la senyora Anna Cerdà, en representació
de la UTE formada per Quesoni, serveis integrals per l’espectacle SCCL, l’Afluent
SCCL i Amamusic2015 SL.
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Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació i procedeix a l’obertura del sobre B corresponent a la documentació
relativa als criteris de valoració subjectiva, d’acord amb la clàusula vintena del Plec de
clàusules de la concessió.
La Secretària de la Mesa informa que la UTE formada per les empreses Quesoni,
serveis integrals per l’espectacle SCCL, l’Afluent SCCL i Amamusic2015 SL ha
presentat correctament els documents que esmenen la documentació administrativa
del sobre A requerida.
Es procedeix a l’obertura del sobre B de les dues empreses licitadores, es llegeix
l’índex dels projectes presentats per comprovar que a grans trets compleixen amb el
que disposa el Plec.
S’acorda traslladar la documentació del sobre B a l’ICUB per a que pugui elaborar el
corresponent informe tècnic de valoració de les ofertes.
Es conclou la sessió a les 9.30 hores.
Signen el contingut de la present acta el President de la Mesa, en representació de
tots els membres i la Secretària, que certifica.

El President de la Mesa

Xavier Poza Gonzalo (P.D.)

La Secretària de la Mesa

Rocío Benito Arranz

2

