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Acta d’obertura dels sobres A i B – Documentació Administrativa i Documentació avaluable 

mitjançant judicis de valor 

 

A la seu de Turisme de Barcelona, a les 12:30 hores del dia 4 d’octubre de 2021, 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 d’elaboració d’un pla i estratègia de 

mitjans on i offline, la seva implementació i la contractació de suports, canals i mitjans per a la 

campanya de nadal 2021 de Turisme de Barcelona, amb codi d’expedient PO 2021/08 mitjançant 

procediment obert i amb tramitació ordinària.  

La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents 

membres:  

Presidenta: Sra. Teresa Pérez, Imatge de marca i Comunicació corporativa. 

Secretària: Sra. Laura Ares Martínez, Directora de Serveis Jurídics en qualitat de secretària, 

assumint també el rol de vocal asssessor jurídic. 

Vocal econòmic: Sr. Abel Pérez, director d’operacions. 

Vocal: Sr. Jordi Gimenez, màrqueting digital, en suplència de la Sra. Alexandra Marcó.  

Vocal: Sr.David Leánez, Director àrea TIC. 

Vocal: Sr. Núria Ruiz, màrqueting digital. 

D’acord amb l’ordre del dia prefixat a la convocatòria de la Mesa, es procedeix a fer el recompte 

d’empreses que han presentat oferta (ordre alfabètic):  

- Adgravitygroup, S.L. 

- Adsmurai, S.L. 

- Dataplanning España, S.L.U. 

- Iki Media Communications, S.L. 

- Medialog Communications, S.L. 

Abans d’entrar en la valoració dels sobres A, en iniciar l’obertura dels sobres, s’ha detectat que 

l’empresa Adgravitygroup, S.L., ha presentat la documentació de manera errònia.  

Si bé en el QC i PCA s’indica que la documentació s’ha d’entregar en tres sobres tancats amb un 

USB a cada sobre on s’inclogui la documentació del citat sobre, l’empresa ha presentat un únic 

USB amb la documentació de tots tres sobres en un únic dispositiu (entenem que és així, doncs 

no s’ha revisat), el que permet conèixer aspectes reservats a diferents fases del procediment.  

En aplicació del que es determina a l’article 139 apartat 2 de la LCSP, les proposicions han de ser 

secretes, essent necessària la determinació de mitjans que garanteixin aquest caràcter secret 

fins el moment d’obertura de proposicions. Si bé Turisme de Barcelona no ha accedit a la 

documentació, el fet que sigui possible conèixer la proposta abans de la obertura del sobre en 
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qüestió, fa que no sigui admissible, quedant aquesta empresa exclosa del procediment per 

incompliment del deure de secret de les ofertes. Lamentem aquesta decisió, però la finalitat de 

l’òrgan de contractació és actuar d’acord amb els principis d’igualtat i transparència. Per tant, 

agraint la seva predisposició, l’empresa Adgravitygroup, S.L., queda exclosa en la participació del 

present procediment de licitació per errors de forma en la presentació de la seva proposta.  

La resta d’empreses presentades han facilitat la declaració responsable del sobre A, i en algun 

cas, s’ha avançat també part de la documentació acreditativa de la solvència, de manera 

correcta.  

Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre B de les ofertes presentades, comprovant, 

sense entrar en detall, que aporten tota la documentació sol·licitada per a poder aplicar els 

criteris de adjudicació sotmesos a judicis de valor.  

Feta la comprovació, la Mesa de Contractació lliura la documentació als i les tècniques 

corresponents per a la seva valoració.  

En paral·lel a la present acta, es procedirà a la citació de les empreses admeses per a la 

presentació de les seves propostes a Turisme de Barcelona, per efectuar-les durant la setmana 

del 4 al 8 d’octubre.  

Quan aquesta Mesa disposi del corresponent informe tècnic, es facilitarà a les empreses 

licitadores per a la seva consulta i es publicarà al Perfil del Contractant. Així mateix, es citarà a 

les empreses per a l’obertura, en sessió pública, del sobre C, corresponent als criteris tècnics 

objectius i l’oferta econòmica.  

 

I sense cap altra qüestió a considerar, essent les 13:12 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 de 

l’espai de licitació corresponent.  

 

La Presidenta de la Mesa     La Secretària de la Mesa 

 

Sra. Teresa Pérez      Sra. Laura Ares Martínez 
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