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A LA CIUTAT DE BARCELONA, a les 12 hores i 55 minuts del dia 25 d’abril de 2018,
es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de Contractació de
l'Àrea de Presidència, que resta presidida pel Sr. Carles Barnés i Garcia, cap del Servei
de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Dènia Lázaro i Ardila,
com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard Santafè i Civit, com a delegat de
l’interventor general, pel Sr. Pere Izquierdo i Tugas, com a responsable de la Secció
Tècnica d’Equipaments i Projectes, del Consorci del Patrimoni de Sitges i per la
secretària de la Mesa Sra. Eva M. Inglada i Mulet. Assisteix, així mateix, un representant
de l’empresa MAGMACULTURA, SL. Es constitueix la present Mesa per a l’obertura
de pliques que fa referència als criteris de judici de valor, presentada pels licitadors,
en el temps i forma assenyalats al DOUE núm. S46 de data 7 de març de 2018, BOE
núm. 59 de data 8 de març de 2018 i BOPB de data 6 de març de 2018, de la
contractació relativa al procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent
als “2018/1. Serveis de Mediació cultural, Biblioteca i Documentació, i Regidoria
dels museus, dependències i instal·lacions del Consorci del Patrimoni de
Sitges”, tot això de conformitat amb allò que disposen els articles 146, 160 i 320 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) i l’article 25 del Reial Decret 817/2009,
de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del Sector Públic.
Oberta la sessió pel president comença l'acte amb la lectura dels esmentats anuncis i
dels textos reglamentaris que regulen la present celebració.
Tot seguit, el president notifica el resultat de la qualificació prèvia de la documentació
de l’única empresa presentada. Seguidament es manifesta als assistents a l'acte que
poden sol·licitar els aclariments i formular les observacions que estimin pertinents, abans
de procedir a l'obertura de la plica, sense que cap dels presents faci ús dels expressats
drets, ni formuli cap reclamació.
Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 de criteris de judici de valor i a donar lectura
de la relació numerada de la documentació inclosa. Obert el sobre de l’única empresa
presentada aquest ofereix el resultat següent:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa MAGMACULTURA, SL,
amb NIF B61949764 i domicili social al carrer Corunya, 11, baixos, CP 08026
BARCELONA.
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Es comunica als assistents que el contingut del sobre que conté els criteris de judici de
valor es trametrà al Consorci del Patrimoni de Sitges, per tal que s’elabori el
corresponent informe tècnic i es comprovarà que no inclogui documentació relativa als
criteris d’adjudicació automàtics. Així mateix, la secretària de la Mesa comunica que la
data en la què es reunirà la Mesa per realitzar la lectura de l’informe de judici de valor i
l’obertura del sobre relatiu als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica es
publicarà en l’anunci corresponent del perfil de contractant de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/ amb una antelació mínima de dos dies a la data de la seva
celebració.
Essent les 13 hores i 05 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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