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Acta de valoració de l’informe tècnic
Mitjançant sistema de videoconferència, a les 11:30 hores del dia 21 de juliol de 2020, es
constitueix la Mesa de Contractació del Consorci de Turisme de Barcelona designada per
l’expedient de referència, en sessió privada, per la contractació del servei de disseny, producció,
muntatge, desmuntatge, coordinació, transport i emmagatzematge d’un estand del Barcelona
Convention Bureau per a la fira IBTM World 2020, amb codi d’expedient PO 2020/02, mitjançant
procediment obert i amb tramitació ordinària.
La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents
membres:
Presidenta: Sra. Anna Bueno, association meetings manager
Secretària: Sra. Laura Ares Martínez, responsable de contractació
Vocal: Sr. Abel Pérez, cap d’administració
Vocal: Sra. Noemí Rossell, international promotion manager
Excusa la seva assistència:
Vocal: Sra. Mònica Colomer, trade fairs and statistics manager

VALORACIÓ
A l’hora de valorar la documentació lliurada, s’han tingut en compte els requisits avaluables
mitjançant judici de valor establerts en l’apartat H del Quadre de Característiques Específiques
i que són reproduïts a l’informe de valoració tècnica realitzat per part de les tècniques de
referència.
Analitzada la documentació corresponent al sobre B lliurada a les tècniques, es facilita el citat
informe de valoració de les característiques tècniques avaluables mitjançant judici de valor, que
s’adjunta a la present acta.
En el present acte, la Mesa de Contractació analitza l’informe tècnic i fa un recull de les
conclusions de la valoració dels criteris d’adjudicació subjectius del contracte, essent les que
segueixen:

Per conèixer la justificació de la puntuació atorgada a cada criteri, les empreses poden consultar
l’informe tècnic publicat juntament amb la present acta.
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La mesa vol deixar palès en acta que, donades les circumstàncies d’incertesa vers la situació
sanitària i de possible suspensió o adaptació de la Fira a les noves mesures de seguretat, existeix
la possibilitat que el estand hagi de ser més espaiat, que no sigui possible la instal·lació dels 50
mostradors (hagin de ser 20 o 30 per exemple), etc. amb la modificació contractual corresponent
que aquests fets comportarien.
Dit això, s’informa que l’obertura del “Sobre C – Documentació relativa als criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica”, degut a la situació sanitària actual, es durà a terme
mitjançant videoconferència el proper dia 27 de juliol de 2020 a les 10:30 hores, aquest acte és
un acte públic al que poden assistir les empreses licitadores. En aquest sentit, preguem a les
empreses que, en cas d’estar interessades en assistir, ho notifiquin a la secretària de la mesa
a l’adreça de correu electrònic contractacio@barcelonaturisme.com per tal de fer arribar
l’enllaç i poder accedir a la sala de la reunió virtual.

I sense cap altra qüestió a considerar, sent les 12:26 hores la Presidenta de la Mesa dóna per
acabada la reunió i perquè quedi constància dels aspectes tractats, s’estén la present acta que
romandrà publicada al Perfil del Contractant del Consorci de Turisme de Barcelona dins l’espai
de licitació corresponent.

La Presidenta de la Mesa

La Secretària de la Mesa

Sra. Anna Bueno

Sra. Laura Ares Martínez
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