Acta de la sessió de valoració del sobre 2, documentació relativa a la
proposició tècnica de lexpedient núm. 2018/01-0, de contracta

ció del servei

d'estudi, aIiàlisi i obtenció de dades sobre el contingut i levolució de la
s
electròniques i llocs web deIs diferents subjectes als quals és aplicable la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i
informació pública subjecta al règim de transparència publicada a les seu

bon govern, mantenint la sèrie històrica de les dades obtingudes des de
lany2016.
1. Identificació de la sessió

Dia: 14 de desembre de 2017
Lloc: Passeig Lluís Companys, 7
Hora: 13:00 h a 13:30h

2. Membres assistents
Sr. Jaume Saura Estapà, adjunt general, president.
Sra. Mar Molinas Sans, gerent, vocal encarregada de l'assessorament jurídico
Sra. Maria Guiu Sallent, interventora, vocal que representa la Intervenció.
Sr. Eugeni Castelló Tarrida, assessor de suport, vocaL.

Sr. Sergi Vibancos Daviu, responsable de contractació, vocaL.

Sra. Bibiana Bofil Frias, administrativa, secretària.
3. Desenvolupament de la reunió i acords

Amb la vàlida constitució de la Mesa amb els assistents que consten a
l'apartat 2 d'aquesta acta, el president obre la sessió i s'aprova, en primer lloc,

l'acta de la sessió anterior.

Seguidament, es procedeix a analitzar l'informe elaborat per la gerent i
l'assessor de suport, el qual s'aprova i s'adjunta com annex a aquesta acta. Les

puntuacions globals obtingudes per les empreses licitadores admeses és la
següent:
PUNTUACIÓ TOTAL DE LES PROPOSICIONS TÈCNIQUES:

PUNTS
DENOMINACIÓ EMPRESA
FUNDACIÓ CARLES PI 1 SUNYER D'ESTUDIS
44

AUTONÒMICS 1 LOCALS

1

4. Acords

Publicar aquesta acta al perfi de contractant i convocar la propera reunió de
la mesa per a l'acte públic d'obertura del sobre 3 de la licitació el 19 de
desembre de 2017 a les 9.00 a la sala de reunions de la la planta de l'edifici del
Síndic de Greuges de Catalunya, situat al pg. Lluís Companys, 7, 08003

Barcelona.

1 sense cap altra qüestió que tractar, el president aixeca la sessió, de la qual,
com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària,

abcJ~\
Bibiana Bofil Frias

El president,

~.
Jaume Saura Estapà

2

