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Contracte 113/21. SERVEI TÈCNIC D’ASSISTÈNCIA AUDIOVISUAL I D’IL·LUMINACIÓ
PER LES ACTIVITATS DE L’IMMB
ACTA OBERTURA SOBRE A
Reunits per mitjans telemàtics, el dia 26 de juliol de 2021 a les 14 hores, els membres de la
Mesa de contractació següents:
President: Màxim López Manresa, Gerent; Vocals: Concepció Franco Poblet, Interventora
delegada; Manel Armengol Jornet, Cap dels serveis jurídics i secretari delegat; Xavier
Olivella Echevarne, Administrador; Elena Navarro, Cap de Comunicació, Secretari: El
secretari delegat de l’IMMB.
Comprovada l’existència del quorum necessari, es constitueix formalment la Mesa i el
president autoritza el Secretari a desbloquejar la documentació presentada al Sobre A pels
licitadors que han presentat la documentació a través de la plataforma de contractació
electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, tal i com estableix el plec de clàusules
administratives particulars.
El licitadors presentats, d’acord amb la plataforma de contractació, són els següents:

PTI

BCS

IES

GS

B67389791 PRODUCCIONES TECNICAS INSIDE S.L.
B63464994 BLANC CELEBRACIONS SL
B64709363 INICIATIVES EVENTS SL
E63527949 Gemini Sons

Amb caràcter previ a l’obertura i valoració de la documentació dels licitadors presentats, el
secretari demana als membres de la Mesa si tenen alguna causa d’abstenció i/o
incompatibilitat de les previstes a la normativa de règim jurídic de les administracions
públiques i/o en el Codi ètic de l’Ajuntament de Barcelona: Tots els membres assistents de
la mateixa declaren que no concorren en cap conflicte d’interessos, en compliment del
previst al Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona.
La Mesa no detecta deficiències a subsanar, entenent correcte i ajustat al PCAP la seva
documentació.
Essent les 14:15 hores, el president aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta.

EL PRESIDENT DE LA MESA

EL SECRETARI DE LA MESA

