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A les 11 hores i 40 minuts del dia 9 de març de 2022, es constitueix convocats en legal
forma els seus membres, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector
Públic, de forma telemàtica. Resta presidida pel Sr. Carles Barnés Garcia, cap del
Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: per la Sra. Isidra
Guardiola Salinas per la Sra. Anna Piulachs Cartes, com a delegada de l’interventor
general, per la Sra. Àngels Bardina Vidal, cap de la Secció d'Estratègia i Contractació
Publicitària del Gabinet de Presidència i per la secretària de la Mesa Sra. M. Dolores
Carmona Fernández. Es constitueix la present Mesa per a l’obertura de pliques que fa
referència als criteris de judici de valor del lot 3, presentada per un únic licitador, en
temps i forma assenyalats al DOUE i al Perfil de Contractant de la Diputació de
Barcelona, de la contractació relativa al procediment obert amb més d’un criteri
d’adjudicació corresponent a “l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses
per a la prestació de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional,
de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, en els mitjans de comunicació i
en altres serveis de publicitat i comunicació, dividit en tres lots”, tot això de
conformitat amb allò que disposen els articles 140, 157 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 25 del Reial Decret
817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Oberta la sessió pel president comença l'acte amb la lectura dels esmentats anuncis i
dels textos reglamentaris que regulen la present celebració.
Tot seguit, el president notifica el resultat de la qualificació prèvia de la documentació
de l’única empresa presentada i admesa al lot 3.
Es procedeix a l’obertura del sobre B de criteris de judici de valor i a donar lectura de la
relació numerada de la documentació inclosa.
Obert el sobre de l’única empresa presentada i admesa al lot 3 aquest ofereix el resultat
següent:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa BELOWACTIONS SL, amb
NIF B67147769. Es presenta al lot 3.
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El contingut del sobre que conté els criteris de judici de valor es trametrà al Gabinet de la
Presidència 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 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 50 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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