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A C T A IV (Reanudació de la Subhasta electrònica)

A Barcelona, a 13 de desembre de 2016
A la Sala de Reunions de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència
de Recursos, a les 12:00 hores es reuneixen els membres que han de constituir la
Mesa de contractació, que assistirà a l’òrgan de contractació per l’adjudicació del
contracte que de conformitat amb el previst per la clàusula 1 del plec de clàusules
administratives particulars i amb les especificacions del plec de condicions tècniques, i
té el següent objecte:
Acord Marc per a la prestació del servei de gestió de l’allotjament temporal i
manutenció de persones i famílies a Barcelona i part de la seva àrea
Metropolitana
Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:

Sr. Agustí Abelaira Dapena, Director de Serveis Generals

Vocals:

Sra. Neus Arranz Gallego, Cap del Departament
d’Administració i Personal de la Gerència de Drets Socials
Sra. Nuria Sola Valls, en substitució de la Directora de
Feminismes i LGTBI
Sra. M. Isabel Fernández Galera, per delegació del Secretari
General.
Sra. Pilar Pérez Andreu, per delegació de l’interventor
Sr. Antonio Escalante Cruces, del departament de
Contractació, qui actua com a secretari de la mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la Presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
A la vista de l’informe de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona
que s’incorpora a l’expedient, no resulta admissible la subsanació de l’error en l’oferta
sol·licitada per l’empresa VIAJES BARCELO, SL., per la qual cosa es reanuda la
subhasta en el punt en què havia quedat en el moment de la suspensió, essent la
millor oferta fins aquell moment la de VIAJES BARCELO, SL per un cost de gestió de
0,9%.
Es reanuda la subhasta i finalitza sense que es produeixi cap nova oferta.
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S’incorpora a l’expedient l’informe relatiu a l’execució de la subhasta extret de la
mateixa plataforma.
Atès l’anterior, la mesa, per unanimitat, proposa a l’empresa VIAJES BARCELO, SL
operant sota la marca comercial BCD Travel, amb NIF núm. B-07012107, com a
adjudicatària de l’acord marc en ser la seva l’oferta econòmicament més avantatjosa
segons el resultat obtingut en la subhasta finalitzada en data d’avui.
La mesa autoritza al Secretari a sol·licitar a l’empresa proposada la documentació
necessària per efectuar l’adjudicació de l’Acord Marc.
Conclòs l’acte, s’estén la present que signen el President en representació de tots els
membres de la Mesa, junt amb mi, el Secretari, que certifico en el lloc i hora abans
indicats.

