ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
DE CLASSIFICACIÓ D’OFERTES

A la ciutat de Barcelona, a les 09:00 hores del dia 23 de setembre de 2020
mitjançant el portal de licitacions electròniques de l’Ajuntament de Barcelona, es
reuneix virtualment a la sala Webex núm. 10, vàlidament constituïda, la Mesa de
Contractació per al procediment obert per als servei d’ideació, programació,
coordinació i gestió dels diferents programes d’activitats del Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes adreçats a públics general, familiar i escolar, i la coordinació del
programa d’accessibilitat, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un
pressupost de 93.799,20 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
77.520,00 euros, pressupost net, i 16.279,20 euros en concepte d'impost sobre el
Valor Afegit al tipus del 21%, amb núm. d’expedient 1071/2020, convocat per
resolució de la gerent de 20 de juliol de 2020, publicat al perfil del contractant de la
Generalitat de Catalunya amb un període de licitació del 28 de juliol al 28 d’agost de
2020.
Són membres titulars de la Mesa de Contractació:
Presidenta per delegació de data 26 de juliol de 2019: Sra. Lluïsa Pedrosa
Berlanga, Directora de Recursos de l’ICUB.
Vocals:
Vocals: Titulars
1. La Sra. Montserrat Oriol secretaria
delegada de l'ICUB

Substituts
Tècnic/a Superior en Dret que
designi

2. La Sra. Anna Boix Cap del servei
d'Administració Econòmica de l'ICUB

Tècnic/a d'Administració econòmica
que designi

3. El director de Memòria, Història i
Patrimoni, Carles Vicente i Guitart

Tècnic/a de la Direcció que designi

Actua com a secretària la senyora Montserrat Oriol, Tècnic d’Administració General
de l’Administració de l’ Institut de Cultura de Barcelona.
Es considera vàlidament constituïda la Mesa de contractació, en observar-se
quòrum suficient, d’acord amb l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,
pel qual es desenvolupa parcialment el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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Seguidament es procedeix a la lectura de les puntuacions obtingudes per les
empreses admeses al procediment. De l’informe tècnic de data 18 de setembre de
2020, de les propostes avaluables en base a criteris avaluables de manera
automàtica incorporades al sobre C es desprèn la següent informació:
Empreses

Criteri 1

Criteri 2

Criteri 3

Puntuació total

LAVOLA 1981, SAU

33,60

9,00

16,00

58,60

ALEA SERVEIS
CULTURALS, SCP

35,00

9,00

16,00

60,00

Tot seguit, es procedeix a la suma de les valoracions obtingudes dels sobres
electrònics B i C, obtenint els següents resultats:

Empresa
LAVOLA 1981, SAU

C.Subjecius
20,00

C.Objectius
58,60

Total
78,60

ALEA SERVEIS CULTURALS, SCP

40,00

60,00

100,00

Obtinguts els resultats, es procedeix a efectuar acord de classificació, de més a
menys puntuació obtinguda:
1. ALEA SERVEIS CULTURALS, SCP
2. LAVOLA 1981, SAU
Considerant que la valoració realitzada s’ajusta al que estableix el plec de clàusules
particulars en quant als criteris d’adjudicació i la seva ponderació, la Mesa de
Contractació PROPOSA a l’òrgan de contractació que es procedeixi a requerir a
l’empresa ALEA SERVEIS CULTURALS, SCP, amb NIF J65661738, per a que
aporti la documentació prevista al plec de clàusules particulars i en cas de complirho en temps i forma, es procedeixi a la seva adjudicació.
Es prega als assistents que manifestin quantes reclamacions i reserves estimin
oportunes contra l’acte celebrat. I no havent més assumptes per tractar, la
presidenta aixecà la sessió del dia assenyalat a l’encapçalament.
De tot això s’estén la present Acta que firma la presidenta junt amb mi, la secretària,
que dono CONSTÀNCIA.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 23/09/2020 a les 13:36, que informa;
Sra. Montserrat Oriol i Bellot, Secretària delegada, el dia 23/09/2020 a les 13:59, que informa.
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