2CTA DE LA SEGONA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. ACT2021-00004 RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSESSORIA I CONTROL
DE QUALITAT DELS CONTINGUTS TEXTUALS PRESENTS A LA BBDD INFOTUR

ASSISTENTS
President
Patrick Torrent i Queralt
Director executiu de l’Agència Catalana de Turisme
Vocal
Elena Roig i Rodríguez
Cap de canals i estratègia digital
Vocal
Amanda Roura i Esteva
Cap de programes de relacions públiques
Vocal de gestió econòmica
Antoni Gil i Ferré
Director de la unitat de gestió econòmica
Vocal d’assessoria jurídica suplent
Mireia Paz i Torres
Advocada responsable en contractació i normativa
Secretari suplent
Marc Palau i Castañe
Advocat de la unitat d’assessoria jurídica i contractació
Excusen la seva absència:
Marta Alaña i Negre
Directora de la unitat d’assessoria jurídica i contractació

Reunides, a les 13.30 hores del dia 2 d’octubre de 2020, les persones esmentades
anteriorment, es constitueix la mesa de contractació per procedir a valorar l’esmena de
la documentació legal i administrativa presentada per una de les empreses licitadores, i
a l’obertura del sobre B de les ofertes presentades per les empreses licitadores admeses
en l’expedient de contractació ACT-20201-00001 relatiu al contracte de serveis
d’assessoria i control de qualitat dels continguts textuals (tant editorials com de
referència) presents a la BBDD Infotur.
El president declara obert l’acte que es realitza per mitjà de Teams, aplicació electrònica
que permet fer un seguiment telemàtic i en directe per part dels membres de la mesa de
contractació.
A continuació, el secretari suplent de la mesa informa:
 Que el dia 22 de setembre de 2020 es va procedir a fer el requeriment de
l'esmena a la documentació legal i administrativa presentada per l'empresa
Herederos de Julio Silvano Melanio, SL a través de l’eina habilitada a la
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Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), publicant-se també un
avís al taulell d’anuncis de la licitació a la PSCP.


Que l’empresa va presentar documentació dins el termini conferit a l’efecte.



Que el dia 29 de setembre de 2020 es va enviar una comunicació a les
empreses licitadores amb l’enllaç per poder accedir a la sessió pública de la
mesa de contractació relativa a l’obertura del sobre B d’avui. El mateix dia també
es va publicar un avís al respecte al taulell d’anuncis de la licitació a la PSCP.

Els membres de la mesa de contractació procedeixen a analitzar i valorar la
documentació aportada per l’empresa Herederos de Julio Silvano Melanio, SL i
decideixen que és correcta i, per tant, acorden donar per esmenada la documentació
presentada per aquestes en el sobre A.
A continuació el president ordena que s’iniciï l’acte públic per a l’obertura dels sobres B,
que d’acord amb allò previst a la clàusula 11.11 del PCAP conté tota la documentació
relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a un judici de valor.
El secretari suplent de la mesa constata que no assisteix cap representant de les
empreses licitadores a l’acte públic.
A continuació, la mesa procedeix a obrir els sobres B de les empreses licitadores
admeses accedint a l’eina de Sobre Digital de la PSCP, i que són les següents:
1. Alhena Fábrica de Contenidos, SL.
2. Herederos de Julio Silvano Melanio, SL.
La mesa de contractació, un cop acabada l’obertura del sobre B de les empreses
licitadores admeses, i donada la complexitat de la documentació aportada i de
conformitat amb la clàusula catorzena del PCAP, trasllada aquesta documentació a les
vocals tècniques perquè la valorin i aportin aquesta valoració a la resta de membres de
la mesa de contractació. Aquesta valoració s’haurà de lliurar a la resta de membres de
la mesa abans de l’acte públic d’obertura dels sobres C, que conté els criteris
d’adjudicació quantificables de forma automàtica.
No havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 13.40 hores
del dia indicat a l’encapçalament.

Vist i plau

Sr. Marc Palau
Secretari suplent

Sr. Patrick Torrent
President
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