Expedient: Proc_Ob_05_2019
Contracte: públic de serveis
Procediment: obert
Criteris d’adjudicació: diversos
Assumpte: Contracte que té per objecte l’adjudicació del servei de manteniment
continuat i d’actuacions de desenvolupament evolutiu dels sistemes d’informació del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE A
Identificació de la sessió
Data: 07.11.2019
Horari: 11:35
Lloc: carrer dels Vergòs, 36-42, Barcelona. Planta -1, sala 3
Assistents
Nom
Mariano Torrecilla Blázquez

Càrrec mesa
President

Neus Riera i Mestre

Vocal

Joan Nicolás i Machado

Vocal

Maria Guiu i Sallent
Carme Fita i Caba

Interventora
Secretària i vocal

Càrrec persona
Responsable
de
prestadors de serveis de
comunicació audiovisual
Tècnica de Secretaria
General
Personal del servei de
tecnologies i sistemes
d’informació
Interventora
Cap de l’Àrea Jurídica

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa
2. Obertura i examen del sobre A (documentació administrativa) dels licitadors
3. En el seu cas, relació d’esmenes
Desenvolupament de la sessió
El president de la mesa inicia la sessió donant la benvinguda als assistents i
informant de l’objecte de la reunió. A continuació, dóna per vàlidament constituïda la
mesa, integrada pels membres abans esmentats, fent l’aclariment següent:
Que la secretària de la mesa, senyora Carme Fita i Caba, assisteix en una doble
condició: com a secretària de la mesa de contractació i com a vocal amb funcions
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d’assessorament jurídic, d’acord amb el que estableix l’Estatut Orgànic de
Funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
A continuació la secretària de la mesa informa que s’ha presentat una única oferta,
que és la següent:
-

OESÍA NETWORKS, SL, amb Nif B-95087482, amb data d’entrada
05.11.2019.
Es constata que l’oferta ha estat presentada dins de termini.

Seguidament els dos custodis de la licitació, la senyora C. Fita i el senyor M.
Torrecilla, procedeixen a aplicar les credencials per obrir el sobre digital, sense poder
completar l’operació i, per tant, és produeix l’impossibilitat d’obrir el sobre A,
corresponent a la documentació administrativa.
Desprès de varis intents i consultes i, davant l’impossibilitat de continuar amb
l’obertura del sobre A, la mesa, per unanimitat,
Acorda:
Donar per finalitzada aquesta reunió i convocar de nou a la mesa per al proper
dimarts dia 12 de novembre, previ l’anunci corresponent en la plataforma de
contractació.
Informar dels motius tècnics pels quals no ha estat possible obrir el sobre A en
aquesta mesa.
A continuació, el president aixeca la sessió a les 12:00 hores, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
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Vist i plau,
El president
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