Acte d’obertura de sobre 1 de la licitació del servei de disseny de la creativitat,
línia gràfics i disseny de la campanya de la programació professional dels
teatres adscrits a Badalona Cultura

Assistents
A la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP),
s’indica els membres que constituiran la mesa (un president, dos vocals i el secretari).
Les persones integrants de la Mesa així com aquelles altres que han de participar en
aquest procediment licitatori sigui mitjançant l’emissió d’informes tècnics o d’ altres
dins l’expedient de contractació de referència, als efectes del que disposa l'art. 64 de
la LCSP, DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT davant la secretària de la
Mesa, que no tenen cap interès econòmic, financer o personal que pogués semblar
que compromet o que efectivament compromet la seva imparcialitat i independència
en el context del present procediment licitatori, que els pugui situar en un conflicte
d'interessos ni en relació amb la licitació de referència, ni en relació amb cap de les
empreses licitadores que han presentat oferta o qualsevol altra circumstància
relacionada.
Efectuada aquesta declaració la Mesa queda constituïda amb l’assistència dels
següents membres, conforme l’establert a la clàusula 11 PCAP, més amunt citada:
Mesa de contractació :
Presidenta

Eva Pagès Corral

Vocal

Joan Oliveras i Pi

Vocal

Jordi Agelet Aguadé

Secretari

Jordi Pérez Cano

Desenvolupament de la sessió
Constituïda la mesa, a continuació, d’acord amb l’article 159.4 d) LCSP, es procedeix a
examinar les proposicions rebudes per les empreses licitadores per aquest servei.

1.- Obertura de sobre 1
S’efectua la sol·licitud de la paraula clau per cadascun dels licitadors presentats.
Es descarreguen els documents presentats en el sobre 1 (DEUC) essent correcta la
informació que conforma el document. I sense més assumptes per tractar, el president
aixeca la sessió i com a secretari i per deixar-ne constància, estenc aquesta acta.
Es descarreguen les propostes de les següents empreses:
A. Postdata disseny i comunicació SL.

NIF B62279856

B. Raúl Campuzano Cornejo

NIF 38106131F

C. Comunicació integral NEORG SL

NIF B17697673

D. Costa Brava Centre Cooperatiu SCCL

NIF F17110180

E. La Page Original

NIF B61119681

F. Antonio Castro García

NIF 440023505

G. El Guateque, agéncia de comunicación

NIF B66694886

H. Bum Blai Urgell Morales S.L.

NIF B60658762

I. Cèl·lula Acció Creativa SL

NIF B60994268

J. Ramon Carreté SL

NIF B62508940

K. Lab Creative SL

NIF B67326272

2. Obertura de sobre 2
De conformitat amb el que disposa la clàusula 12.4 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeix la present licitació, la mesa s’emplaça per al dia
28/5/2021 per a l’obertura del sobre 2. Cas de detectar que alguna de les empreses ha
comès algun defecte en la presentació de la documentació requerida al Sobre 1, es
procedirà a sol·licitar la seva esmena.

Badalona, 28 de maig de 2021

Vist i conforme,

El Secretari de la Mesa

La presidenta de la Mesa

Jordi Pérez Cano

Eva Pagès Corral

