Acta de reunió de la Mesa de Contractació de la UPC
Data: 31 de març de 2022
Hora d’obertura de la sessió: 10.35 h
Hora de finalització de la sessió: 10.46 h
Lloc: reunió virtual.
Assistents
President:

Jordi Escolà, cap del Servei de Contractació i Compres 1

Vocals:

Sergi Canet, assessor jurídic
Núria Pla, cap del Servei de Control de Gestió
Maria González, cap de la Unitat de Compres

Secretària:

Mònica Cortijo

Ordre del dia
1. Obertura dels sobres 1 (documentació administrativa i documents referents als criteris
sotmesos a judici de valor) de l'expedient tramitat per procediment obert simplificat que
s’indica a continuació:
SE041000SO2022018

Servei de seguiment informatiu de la UPC als mitjans
de comunicació

Desenvolupament de la sessió
Es constitueix la Mesa de Contractació per tal de procedir, a través de la plataforma de
licitació electrònica Vortal, a l’obertura dels sobres 1, que contenen la documentació
administrativa i els documents referents als criteris d’adjudicació la quantificació dels
quals depèn d’un judici de valor.
Es comprova a la plataforma Vortal que les ofertes que s’han presentat dins del termini
corresponen als licitadors següents:
¾ REBOLD MARKETING AND COMMUNICATION, SL
¾ AUDITORIA DE MEDIOS, SL
¾ HALLON INTELIGENCE, SL

1
Per delegació del rector, segons Resolució 325/2021, de 18 de març, per la qual es modifica i s’anuncia la composició de
la Mesa General de Contractació de la Universitat Politècnica de Catalunya (DOGC Núm. 8378 – 31.3.2021).

1

Els membres de la Mesa declaren que no estan en situació d'afectació de conflicte
d'interès que pot comprometre la seva imparcialitat o independència en el procés de
licitació, d'acord amb el que estableix l'art. 64 de la LCSP.
Declaren així mateix que si descobreixen o si es constata en el transcurs del procés de
licitació i avaluació que tal conflicte existeix o ha sorgit, ho declararan immediatament a
l’òrgan de contractació de la Universitat, i si es trobés un conflicte d’interessos, deixaran
de formar part en el procediment i en totes les activitats relacionades.
A continuació es procedeix a l'obertura electrònica dels sobres 1. Un cop examinada la
documentació que contenen, s’acorda el següent:
1. Admetre amb caràcter definitiu totes les empreses licitadores per haver presentat
la documentació administrativa d’acord amb l’establert al plec de clàusules
administratives.
2. Lliurar la documentació referent als criteris sotmesos a judici de valor a l’òrgan
encarregat de la seva valoració.
3. Publicar aquesta acta al Perfil del Contractant.
No havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president

Jordi Escolà
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