Contracte: 20210302
Servei d’assessorament en l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació als Espais
Multimèdia (EE.MM.) de les Biblioteques de Barcelona
ACTA I
A les 10:00 hores del dia 15 de setembre de 2021 la mesa de contractació, constituïda en data 6
d’agost de 2021, ha procedit a l’acte d’obertura dels sobres electrònics A, per tal de qualificar la
documentació administrativa presentada per les empreses licitadores del contracte 2021_0302,
que té per objecte el servei d’assessorament en l’ús de les tecnologies de la informació i
comunicació als Espais Multimèdia (EE.MM.) de les Biblioteques de Barcelona, per un import
màxim de 153.349,35 euros, 21 % IVA inclòs, segons anuncis publicats en el perfil del contractant
en data 9 d’agost de 2021 i en el DOUE en data 13 d’agost de 2021.
Integren la Mesa, el Sr. Ferran Burguillos Martínez, gerent del Consorci de Biblioteques, que actua
com a president, la Sra. Anna Estruch i Duran, directora d’Administració i Recursos, el Sr. Juan José
Arranz Martín, director d’Acció Cultural i Educativa, i el Sr. Rubén Guillén Guerrero, tècnic de la
Direcció d’Acció Cultural i Educativa, que actuen com a vocals, i la Sra. Montserrat Oriol i Bellot,
secretària delegada del Consorci.
La secretària disposa que es procedeixi a l’obertura mitjançant l’aplicatiu Sistema Integral de
Contractació Electrònica (en endavant SICE) de les propostes efectuades per les empreses
licitadores.
S’accedeix mitjançant l’enllaç web corresponent a l’aplicatiu SICE de gestió telemàtica de la
contractació administrativa. Dins l’aplicatiu es comprova que han presentat proposicions les
següents empreses licitadores:
LÚDIC, SCCL
La secretària de la Mesa manifesta que l'empresa ha presentat la documentació administrativa
correcta.
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
La secretària de la Mesa manifesta que s’observa a la declaració responsable presentada una
incongruència a l’apartat corresponent al compliment del 2% de treballadors amb discapacitat, en
relació a la plantilla global i el nombre de treballadors amb discapacitat declarats.
Així caldrà que l’empresa aporti una declaració responsable rectificada, així com el certificat
acreditatiu del compliments de les mesures alternatives, en el seu cas.
S’atorga un termini de tres dies hàbils a l’empresa per esmenar els defectes subsanables.
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Els integrants de la Mesa declaren l’admissió de l’empresa que ha aportat la documentació
considerada correcta.
Es deixa constància expressa que les persones que integren la mesa declaren expressament que
no concorren en cap conflicte d’interessos i que regiran el seu comportament d’acord els principis
i valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, i
la secretària ho certifica.
Finalitza l’acte a les 11:00 hores, i s’estén questa acta, que és llegida i trobada conforme, i que
subscriu el president i certifica la secretària de la Mesa.
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