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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 10:00 hores del dia 15 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 de treball de camp de l’Enquesta als 

turistes a la destinació Barcelona (ciutat i regió) 2022, amb codi d’expedient PO 2021/07 

mitjançant procediment obert i amb tramitació ordinària.  

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

membres:  

Presidenta: Sra. Laia Costa, tècnica de l’Observatori del Turisme a Barcelona 

Secretària: Sra. Laura Ares Martínez, directora de serveis jurídics del Consorci de Turisme de 

Barcelona, en qualitat de secretària, desenvolupant també el rol d’assessora jurídica.  

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

Vocal: Sr. Roger Serrano, tècnic de l’Observatori del Turisme a Barcelona. 

Vocal: Sra. Cristina Carcel, de l’Observatori del Turisme a Barcelona. 

Vocal: Sr. Xavier Font, de l’Observatori del Turisme a Barcelona. 

Vocal: Sra. Sandra Gutierrez, de l’Observatori del Turisme a Barcelona. 

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, verificant que únicament ha presentat oferta l’empresa 

Instituto DYM, Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución Mercados y Ventas, 

S.A. (en endavant DYM). 

L’empresa ha presentat la declaració responsable del sobre A de manera correcta, restant 

admesa al procediment de referència.  

Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre B de l’oferta presentada, comprovant, sense 

entrar en detall, que aporta tota la documentació sol·licitada per a l’aplicació dels criteris 

d’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.  

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.  
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I sense cap altra qüestió a considerar, essent les 10:30 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. Laia Costa       Sra. Laura Ares Martínez 
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