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ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
A la seu social de l’entitat, essent les 19:00 hores dia 25 de gener de 2018 es reuneix en sessió
extraordinària la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes,
amb l’assistència dels membres que a continuació es detalla i amb l’ordre del dia següent:

ASSISTENTS:





Juan Julià, President
Maria Giralt, Vicepresidenta
Xavier Saula, Secretari-Tresorer
Eduard Suñer, Vocal



Assisteixen també, amb veu i sense vot, n’Eloi Morte, en Daniel Morales i en Daniel
Fernández.



El Sr. Ferran Poca, s’absté de participar en aquesta reunió .

ORDRE DEL DIA:
1. ACEGAL
a) ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE COMUNICACIÓ.
Atès que en data 12 de desembre de 2017, la Junta Directiva de l’entitat
va acordar iniciar el procés de licitació mitjançant procediment obert per
a la contractació dels servei de Gestió Integral de la Comunicació del
projecte PRIDE Barcelona 2018.
Atès que en data 15 de gener de 2018, la Junta Directiva de l’entitat va
acordar la constitució de la Mesa de Contractació de la licitació.
Vistes les actes de la Mesa de Contractació que consten a l’expedient i
especialment l’acord de data 25 de gener de 2017 que, a tenor literal diu:
<<En base a la puntuació obtinguda, la Mesa de Contractació
acorda:
PRIMER.- Proposar a l’Òrgan de Contractació l’adjudicació del
contracte de Gestió Integral de la Comunicació de PRIDE
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Barcelona 2018 al licitador LOCAMENTE CREATIVE FACTORY
S.L, atesa la puntuació obtinguda en la valoració de propostes,
per un import de 14.995,00€ IVA No inclòs, per al serveis de
gestió de comunicació i un import de 5.000,00€ IVA No inclòs,
per al pressupost publicitari.>>

Havent comprovant que concorren les circumstàncies necessàries per
l’adjudicació del contracte de referència, la Junta Directiva ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de prestació del Servei Integral de la Gestió
de Comunicació del projecte PRIDE Barcelona 2018 a l’empresa LOCAMENTE
CREATIVE FACTORY SL, per un import de 14.995,00€ IVA No inclòs, per al
serveis de gestió de comunicació i un import de 5.000,00€ IVA No inclòs, per
al pressupost publicitari.
SEGON.- Acordar la formalització del contracte amb un termini màxim de 15
dies hàbils a comptar des del dia d’avui.
TERCER-. Autoritzar el Sr. Juan P. Julià, en la seva qualitat de president de
l’entitat, per a la signatura del contracte.

I no existint altres assumptes a tractar, el President aixeca la sessió essent les 19:30 h. i jo com
a Secretari estenc la present ACTA.

Vist i Plau del president,

Xavier Saula
Secretari - Tresorer

Juan P. Julià
President Entrant
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