REUNIÓ VIRTUAL DE L’ ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ - JUNTA DIRECTIVA DE L’OBSERVATORI -

1.- Identificació de la sessió:
Dia: 19 d’abril 2021
Hora: 12.50 hores
Lloc: Barcelona

Assumpte: Acord d’adjudicació per part de l’òrgan de contractació, Junta Directiva de l’Observatori, amb relació a
la licitació convocada per la direcció executiva, gestió tècnica i organització dels projectes de l’associació de
l’observatori de les dones en els mitjans de comunicació (codi contracte núm. 202101).
2.- Assistents ( membres de la Junta directiva de l’Observatori):
Presidenta: Sra. Pilar Díaz Romero, amb DNI núm. 38.439.031-M, representant de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat.
Secretària: Sra. Rocío Garcia Perez , amb DNI núm. 46.559.237-S, representant de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat.
Tresorera: Sra. Judith Riera Roman, amb DNI nún. 47897651-J , representant de l’Ajuntament de St.Joan Despí.
Vocalia: Sra. Laura Pérez Castaño, amb DNI núm. 46.237.464- N , representant de l’Ajuntament de Barcelona,
excusa la seva assistència.
Vocalia: Sra. Yulay Martinez Castillo, amb DNI núm. 45883448N, representant de l’Ajuntament del Masnou,
excusa la seva assistència.
Vocalia: Sra. Núria Parlón Gil, amb DNI núm. 52409344-A , representant de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramanet, excusa la seva assistència.
Vocalia: Sra. Alicia Murciano Zurita, amb DNI núm. 48262242-P, representant de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern, excusa la seva assistència.
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Actua com a Secretària de la mesa, la tècnica i l’assessora jurídica de l’observatori, Sra. Paola Sallés Farrera,
DNI núm.46.550.358-Z (ICAB 16295).

3.- Desenvolupament de la reunió:
Vist l’expedient instruït per la contractació amb les següents característiques:
Objecte del contracte de serveis: la direcció executiva, gestió tècnica i organització del projectes de l’observatori.
Tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert
Forma d’adjudicació: Obert
Atès que la mesa de contractació es va reunir per procedir a l’admissió i valoració de les proposicions admeses
a la licitació i que sols es va presentar una sola empresa, es proposa l’adjudicació a l’entitat COOPERATIVA
PROMOTORA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.C.C.L., NIF F08310013, la qual compleix tots els requisits fixats
al plec de condicions aprovat per regir el present procediment.

Vist que l'entitat Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals, S.C.C.L., va presentar la
documentació requerida, entre ells, la declaració responsable d'acollir-se a la modalitat de constitució
de garantia (5% sobre l'import d'adjudicació 48.370.€, total (2.418,5.-€) mitjançant retenció de preu.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència la Junta Directiva de l'Observatori, òrgan de govern i
de contractació de l'Observatori, es proposa l'adopció dels presents:

ACORDS

Primer.- Adjudicar a l’entitat Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals, S.C.C.L., el contracte per la
direcció executiva, gestió tècnica i organització de projectes de l’associació de l’observatori de les dones en els
mitjans de comunicació (codi contracte núm. 202101) amb estricta subjecció al plec de condicions econòmicadministratives i tècniques aprovades en data 18 de febrer de 2021.
Segon.- Establir com a preu del contracte, 48.370.€, IVA exclòs.
Tercer.- Formalitzar aquest contracte en document privat de conformitat al que disposa l'article 26 de la

Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP) dins del termini dels deu dies
hàbils següents l'endemà de la notificació del present acord, haurà de concórrer a formalitzar el
contracte.
Quart.- En aplicació dels articles 19 i 21 dels Estatuts de l'Observatori delegar a favor de la Sra.
presidenta les facultats i funcions que la Junta Directiva té com a òrgan de govern en aquest expedient
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de contractació.
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte a la tècnica i l'assessora jurídica de l'observatori, Sra.
Paola Sallés Farrera, ICAB núm.16295, donant conformitat a l'article 62 de la LCSP.
I sense cap altra qüestió, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta
acta en el dia, lloc i hora indicats a l'encapçalament.
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