Acta Mesa d’obertura Sobre B1: Subfase 1. Documentació de la primera fase referida
als criteris quantificables amb un judici de valors (criteris subjectius)
Expedient

EC-2020-57

Unitat
promotora

Direcció General de Difusió

Procediment

Obert

Objecte

Serveis de conceptualització i producció de la creativitat i la definició dels
objectius, estratègia i pla d'acció de campanyes de publicitat institucional
que es difondran en el mitjà de comunicació social

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

858.600,00

-

-

Pressupost licitació

286.200,00

60.102,00

346.302,00

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2020

286.200,00

N8-IVA suportat no
deduïble 21%

DD04

D/226000300/1210/0000

Identificació de la sessió
Data: 04 de febrer de 2020
Horari: 11:00 h.
Lloc: Rambla Catalunya 19-21 Pl 1 R 11
Convocats titulars
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Abigail Martínez Gatius

Presidenta

Sub-directora general de
Difusió

Maria Navarrete Garcia

Vocal que actuarà com a
president/a en cas d’absència
del/de la president/a.

Sub-directora general de
Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni

Elena M Tejedor
Gimenez

Vocal

Cap del Servei de
contractació

Marta Rios Bonet

Vocal Unitat promotora

Tècnic de Difusió Institucional

Núria Agelet Fernández

Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

Rambla de Catalunya, 19-21
08007 Barcelona
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Rosa M. Colomer Parera Vocal en representació
d'Intervenció

Intervenció delegada

Elisabet Leon Fàbregas

Secretària

Tècnic Superior

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Abigail Martínez Gatius

Presidenta

Sub-directora general de
Difusió

Maria Navarrete Garcia

Vocal que actuarà com a
president/a en cas d’absència
del/de la president/a.

Sub-directora general de
Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni

Elena M Tejedor
Gimenez

Vocal

Cap del Servei de
contractació

Marta Rios Bonet

Vocal Unitat promotora

Tècnic de Difusió Institucional

Núria Agelet Fernández

Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

Assistents
Nom

Rosa M. Colomer Parera Vocal en representació
d'Intervenció

Intervenció delegada

Elisabet Leon Fàbregas

Tècnic Superior

Secretària

Ordre del dia
D’acord amb el que preveu l’article 27.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que
desenvolupa parcialment la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
obertura dels sobres corresponents Sobre B1: Subfase 1. Documentació de la primera fase
referida als criteris quantificables amb un judici de valors (criteris subjectius).
Desenvolupament de la sessió
1.- En primer lloc es constitueix la mesa i la presidenta inicia l’acte. Es dona per llegit l’anunci
de licitació publicat a la PSCP 31.12.2019.
Es fa esment de les empreses que s’han presentat a la licitació i que han estat admeses:
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Singular Pack Group, S.L. B64730864

En concret Singular Pack Group, S.L. ha esta admesa després d’haver complimentat
l’aclariment se se’ls va sol·licitar.
2.- A continuació, es procedeix a comprovar que les dues empreses han enviat la paraula clau
de descodificació dels sobres i que es pot procedir a la seva obertura.
Aplica les credencials el primer custodi i a continuació aplica les credencials el segon custodi
amb la qual cosa es reuneix el quòrum mínim de desbloqueig del sobres i es procedeix a la
seva obertura.
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S’inicia l’obertura dels Sobres B1 i es comprova que s’hi conté la documentació que dóna
resposta als criteris d’adjudicació de valoració subjectiva establerts en el PCAP,
concretament:
Les empreses presenten un exercici pràctic, els detalls del qual es concreten al brífing (annex
6 del PCAP), de definició d’una estratègia de comunicació, adaptació d’uns missatges de
publicitat institucional i disseny de creativitats optimitzades per difondre a les Xarxes Socials.

Acords
1.- La mesa acorda que es descarregarà la documentació d’aquests sobres per part dels
vocals tècnics per a la seva anàlisi i valoració.
2.- En virtut del que disposa l’article 30.3 del Reial Decret 817/2009, la ponderació assignada
als criteris que depenguin d’un judici de valor es donarà a conèixer en l’acte públic d’obertura
de la resta de la documentació que integren les proposicions.
La presidenta aixeca la sessió a les 11:30 h, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

La secretària
Elisabet Leon Fábregas

Vist i plau
La presidenta
Abigail Martínez Gatius

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del
Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura
electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic
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