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Expedient núm. 02 / G0935 – Biennal Venècia Arquitectura 2018

ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DESIGNADA PER
A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L’EXPOSICIÓ “RCR. EL SOMNI DE
NATURA_CATALONIA IN VENICE” A LA 16a EDICIÓ DE LA BIENNAL DE VENÈCIA
D’ARQUITECTURA 2018

SISTEMA D’ADJUDICACIÓ: procediment obert
COMPONENTS DE LA MESA:
PRESIDENT
Sr. Josep Marcé i Calderer
VOCALS TÈCNIQUES
Sra. Marta Oliveres
Sra. Eva Sòria
VOCAL TÈCNICA AMB FUNCIONS D’ASSESSORA JURÍDICA
Sra. Núria Brichfeus Garcia
ÒRGAN ECONÒMICO-FINANCER INTERN
Sr. Tomàs Company
SECRETARI
Sr. Marc Guimerà

A Barcelona, a les 12:00 hores del dia 6 d’abril de 2018, a les dependències de l’Institut
Ramon Llull, es reuneix la Mesa de contractació integrada pels membres referenciats,
d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules administratives particulars que regeix el
present contracte.
A la licitació hi concorren els licitadors següents:
-

GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL, representada pel senyor Ernest
Montllor Nogués, en qualitat d’administrador.

-

CENTRAL DE PROJECTES MASSENS, SL, representada per la senyora Laia Picas i
Comas, en qualitat d’administradora.

Abans de l’acte públic d’obertura del sobre B, que inclou les proposicions relatives als
criteris subjectius, la Mesa es reuneix per avaluar la documentació que la Mesa va
requerir a l’empresa GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL i que aquesta ha
presentat: l’Annex II-D. La documentació aportada és correcta.
Seguidament s’inicia l’acte públic d’obertura del sobre B, amb la lectura de l’acta de la
primera Mesa i es procedeix a l’obertura del sobre B, que inclou les proposicions relatives
als criteris subjectes a un judici de valor, amb el resultat següent:

institut ramon llull

barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat

-

GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL presenta la memòria explicativa de
la proposta d’execució del servei que inclou un calendari de treball, una memòria
explicativa de les tasques objecte d’aquest contracte i una proposta de millores.

-

CENTRAL DE PROJECTES MASSENS, SL presenta una memòria explicativa de
la proposta d’execució del servei que inclou un calendari de treball, una memòria
explicativa de les tasques objecte d’aquest contracte i una relació de millores.

El president lliura la documentació presentada per les empreses esmentades a les vocals
tècniques per tal que comencin l’elaboració d’un informe tècnic sobre les propostes
presentades. Aquest informe serà avaluat per la Mesa abans de l’acte públic d’obertura
del sobre C del dia 13 d’abril de 2018.

I per tot l’exposat es declara acabada la sessió.
De la qual cosa, com a secretari, dono fe.
Barcelona, 6 d’abril de 2018

El Secretari
Marc Guimerà

El President
Josep Marcé i Calderer

