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ACTA DE CONSITICIÓ I OBERTURA DEL SOBRE A  DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL 
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DE 
COMUNICACIÓ PRIDE BARCELONA 2018. 

 
A la seu social de l’entitat, a les 18:00 hores del dia  16 de gener de 2017,  es constitueix la 
Mesa de Contractació de la licitació per al contracte de serveis de Gestió Integral de la 
comunicació de PRIDE Barcelona 2018, formada pels membres que a continuació es detalla, 
de conformitat amb l’Acord de la Junta Directiva d’ACEGAL de data 15 de gener de 2017. 
 
Membres de la Mesa: 
 

 Juan Julià, President d’ACEGAL, actua com a President de la Mesa 

 Xavier Saula, Secretari-Tresorer d’ACEGAL, actua com a Secretari de la Mesa 

 Eduard Suñer, Vocal d’ACEGAL, actua com a Vocal de la Mesa 

 Eloi Morte, Director d’ACEGAL, actua coma  vocal de la Mesa 

 Daniel Morales, Coordinador d’ACEGAL, actua coma  Vocal de la Mesa 
 
 
Un cop constituïda la Mesa de Contractació, es constata que s’han rebut les propostes dels 
licitadors següents, segons ordre de recepció: 
 

 1 to 1 Cosmica S.L  (En endavant, Cosmica) 

 Roberto Garcés Unsal (en endavant, Obvio We Do)  

 Locamente Creative Factory, SL (En endavant, LocaMente)  
 
 
Els tres licitadors  han presentat les seves propostes en temps i forma en tres sobres 
diferenciats i identificats amb les lletres A, B i C. 
 
 
Seguidament es fa obertura del sobre A: 
 
 
COSMICA 
La documentació aportada s’ajusta a la Clàusula 21  A) del Plec de Clàusules Particulars de la 
licitació i per tant s’accepta la seva participació en la licitació. 
 
 
OBVIO WE DO 
La documentació aportada s’ajusta a la Clàusula 21  A) del Plec de Clàusules Particulars de la 
licitació i per tant s’accepta la seva participació en la licitació. 
 
 
LOCAMENTE 
La documentació aportada s’ajusta a la Clàusula 21  A) del Plec de Clàusules Particulars de la 
licitació. Amb excepció dels següent: 

 No presenta la documentació requerida en la Clàusula 21 A.2 “Acreditació de Poders” 
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En relació al licitador LOCAMENTE, de conformitat amb la Clàusula 23 del Plec de Clàusules 
Particulars, la Mesa de Contractació ACORDA: 
 
PRIMER.-  Acceptar provisionalment la participació del contractista en la licitació.   
 
SEGON.- Requerir al licitador per a que en el termini de tres dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la recepció del requeriment, per a que aporti o esmeni les deficiències 
documentals indicades.  
 
 
I sense altres  punts a tractar,  es dona per finalitzada la reunió de la Mesa de Contractació i 
jo, com a secretari,  expedeixo la present acta amb el vist i plau del President. 
 
 
 

 
Xavier Saula Adell 

 Vist i Plau del President, 
Juan P. Julià Blanch 

 
 
 
 
 

  

Secretari – Tresorer ACEGAL 
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 President ACEGAL 
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