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A LA CIUTAT DE BARCELONA a les 11 hores i 15 minuts del dia 5 de juny de 2019, 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: per la Sra. Isidra Guardiola i
Salinas, com a delegada de la secretària general, per la Sra. Ana Maria Piulachs i Cartes,
com a delegada de l’interventor general, per la Sra. Montserrat Tosquella i Angrill,
gerenta del Consorci de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials i per la secretària de la
Mesa Sra. M. Dolores Carmona i Fernández. Es constitueix la present Mesa per a la
qualificació prèvia de la documentació administrativa i tècnica de judici de valor
presentada pels licitadors, en temps i forma assenyalats al Perfil de Contractant de la
Diputació de Barcelona, de la contractació relativa al procediment obert simplificat amb
més d’un criteri d’adjudicació corresponent a la “Realització del Sondeig d’Opinió a
Catalunya 2019”, tot això de conformitat amb allò que disposen els articles 140, 157,
159 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 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.

El President ordena l'obertura del sobre únic de la documentació i de la resta de criteris
de judici de valor de les empreses presentades i admeses, els quals ofereixen el següent
resultat:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa GABINET D’ESTUDIS
SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA, SL, amb NIF B63647994 i domicili social al carrer
Provença, 385-387, CP 08025 BARCELONA, la qual presenta tota la documentació
assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars d’acord amb el
model de l’Annex 1 del PCAP.
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa OPINOMETRE, SL, amb
NIF B60003159 i domicili social a l’avinguda Josep Tarradellas, 8-10, CP 08029
BARCELONA,, la qual presenta tota la documentació assenyalada en els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars d’acord amb el model de l’Annex 1 del PCAP.

Es comunica als assistents que el contingut del sobre que conté els criteris de judici de
valor es trametrà al Consorci de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, 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
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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 11 hores i 30 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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