Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Departament de Contractació

Contracte 21000049
ACTA I DE QUALIFICACIÒ PRÈVIA
A les 15:30 hores del dia 19 de juliol de 2021 s’han reunit de manera telemàtica fent ús
de la possibilitat que atorga l’art. 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, els membres que han de constituir la mesa de contractació, que
assistirà a l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte que, de conformitat
amb el previst per la clàusula 1 del plec de clàusules administratives particulars i amb
les especificacions del plec de condicions tècniques, té el següent objecte:
Encàrrec de la creació i presentació d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual
i la producció d’aquesta proposta creativa que podria tenir caràcter d’instal·lació
interactiva itinerant, amb mesures de contractació pública sostenible

Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:

Sr. Agustí Abelaira Dapena, Gerent de Recursos

Vocals:

Sra. M. Eugènia Riera Paino, Secretària delegada
Sr. Xavier Rubert Català, Director de Promoció de la Ciutat
Sra. Cruz M. Pérez García, Directora de Serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos
Sra. Consol Vancells Casanovas, tècnica responsable de la
Marca Barcelona, de la Direcció de Promoció de la Ciutat
Sra. Josepa Rico Orea, tècnica del departament de Contractació,
qui actua com a secretària de la Mesa

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
La secretària informa que s’han presentat les proposicions següents:
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PRODIGIOSO VOLCAN S.L. – IMANDRA PROJECT S.L.
THE OTHERS TV, S.L. – LA FÁBRICA DE LOS SOMBREROS S.L.
FOLCH ESTUDIO S.L. – BYFACILITY S.L.

Les persones assistents, en virtut del que estableix el Codi de Conducta de
l’Ajuntament de Barcelona, manifesten expressament no tenir cap vincle amb
l’empresa que pugui suposar un conflicte d’interessos.
La secretària procedeix a la obertura dels sobres electrònics A corresponents a la
documentació administrativa (declaracions responsables) de les empreses licitadores,
d’acord amb la clàusula 8 del PCAP del contracte, la qual en principi s’ha considerat

correcta, sens perjudici de la posterior acreditació dels extrems que calgui requerir a la
que en resulti proposada com a adjudicatària. La Mesa les dóna per admeses a la
present licitació.
Conclosa la sessió, com a constatació dels fets indicats s’estén la present que signa el
president en representació de tots els membres de la Mesa, junt amb mi, la secretària.
Presidència

Secretària

Sr. Agustí Abelaira Dapena

Sra. Josepa Rico Orea

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Josepa Rico Orea, Lletrat, el dia 26/07/2021 a les 11:15, que informa;
Agustín Abelaira Dapena el dia 27/07/2021 a les 18:35, que dóna el vistiplau.

