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Acta de valoració de l’informe tècnic 

Mitjançant sistema de videoconferència, a les 11:07 hores del dia 13 de juliol de 2021, es 

constitueix la Mesa de Contractació del Consorci de Turisme de Barcelona designada per 

l’expedient de referència, en sessió privada, per a la contractació del servei d’organització d’un 

esdeveniment gastronòmic de caire popular que apropi la gastronomia i l’alimentació sostenible 

als ciutadans de Barcelona amb motiu de la Capital Mundial de l’Alimentació sostenible 2021, 

amb codi d’expedient PO 2021/02, mitjançant procediment obert i amb tramitació ordinària.  

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

membres:  

Presidenta: Sra. Mercedes García, Directora de membresia i partenariat de Turisme de Barcelona 

Secretària: Sra. Laura Ares Martínez, Directora de Serveis Jurídics de Turisme de Barcelona en 

qualitat de secretària, assumint també el rol de vocal asssessor jurídic.  

Vocal econòmic: Sr. Abel Pérez, Director d’operacions de Turisme de Barcelona. 

Vocal: Sra.  Lidón Martrat, Coordinadora Operativa Projecte Capitalitat Mundial de l'Alimentació 

Sostenible i Polítiques Alimentàries Urbanes, Ajuntament de Barcelona.  

Vocal: Sr. Josep Maria Gómez, director del’àrea de Turisme sostenible i accessible de Turisme 

de Barcelona.  

Vocal: Sra. Ester Vidal, directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Política 

Alimentària.  

 

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: 
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Per conèixer la justificació de la puntuació atorgada a cada criteri, les empreses poden consultar 
l’informe tècnic publicat juntament amb la present acta.  

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 19 de juliol de 2021 a les 15:30 hores. Aquest acte 
és un acte públic al que poden assistir les empreses licitadores.  

En aquest sentit, preguem a les empreses, 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.  

 

Criteris de valoració avaluables mitjançant judicis de valor

Fins a 30

1. Proposta de concepte i disseny de l'activitat en base als principis de 

l'alimentació sostenible.
Fins a 16 15

1.1 Garantir el  dret a  l ’a l imentació sostenible. (fins  a  2 punts) 1

1.2 Promoure un menor i  mi l lor consum de carn i  productes  derivats . (fins  a  5 

punts)
5

1.3 Fomentar relacions  justes  en la  cadena agroal imentària . (fins  a  3 punts) 3

1.4 Cultivar la  divers i tat en el  nostre camp, la  nostra  taula  i  els  nostres  barris . 

(fins  a  2 punts)
2

1.5 Transformar el  s i s tema a l imentari  amb totes  i  per a  totes  les  persones . (fins  

a  4 punts)
4

2. Proposta de l'esdeveniment satèl·lit, incloent proposta d'ubicació Fins a 6 4

3. Pla d'actuació en cas d'un possible canvi de data, situació climàtològica 

adversa, i/o modificacio de l'organització inicial prevista.
Fins a 3 2,5

4. Enxarxament Fins a 3 3

5. Pla de seguiment de l'esdeveniment. Fins a 2 2

Fins a 9

1. Pla  de recursos personals per la realització de l'activitat. Fins a 1 0,5

2. Pla de mitjans tècnics per la realització de l'activitat. Fins a 1 0,5

3. Pla de relació amb els operadors de la restauració i del sector primari que 

participin en l'esdeveniment, així com un llistat d'operadors que es proposen.
Fins a 4 4

4. Protocols de seguretat necessaris per a la realització de l'activitat i protocols 

d'actuació d'emergència.
Fins a 1 0,25

5. Protocols sanitaris derivats de la situació de pandèmia Covid-19. Fins a 1 1

6. Pla d'accessibilitat (per tipus de discapacitat), activitat sostenible i integració 

laboral del personal.
Fins a 1 0,2

Fins a 10

1. Proposta de la imatge gràfica de l'esdeveniment en coordinació amb la imatge 

gràfica i comunicació de la CMAS21.
Fins a 5 4

2. Pla de comunicació de l'esdeveniment a través de diferents suports, inclosos els 

del licitador.
Fins a 5 5

PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR 49 41,95

6,45

9

Puntuació 

Subcriteris

Puntuació 

Criteri

Organització interna i seguiment de protocols

Producció, direcció i realització del projecte

Pla de difusió i comunicació de l'esdeveniment

Gastronomia de 

Proximitat

26,5

mailto:contractacio@barcelonaturisme.com
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I sense cap altra qüestió a considerar, sent les 11:33 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. Mercedes García   Sra. Laura Ares Martínez 

 

 


		2021-07-14T10:43:36+0200
	Mercedes García


		2021-07-14T11:05:23+0200
	Laura Ares Martínez Bravo - DNI 47911854W (AUT)




