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Expedient núm. 02 / G0935 N –Itinerància exposició Any Llull 
 
 

 
ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  DESIGNADA PER 
L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SE RVEI CONSISTENT 
EN EL TRANSPORT, MUNTATGE, DESMUNTATGE I EMMAGATZEM ATGE DE 
L’EXPOSICIÓ "LA VERITAT INEFABLE: EL LLIBRE D'AMIC E AMAT DE RAMON 
LLULL" DURANT EL SEU PERÍODE D’ITINERÀNCIA EN NOU C IUTATS EUROPEES. 
 
 
SISTEMA D’ADJUDICACIÓ: procediment obert no harmonitzat 
 
COMPONENTS DE LA MESA: 
 
PRESIDENT: 
Sr. Josep Marcé i Calderer 
 
VOCALS TÈCNICS: 
Sra. Marta Oliveres 
Sra. Maria Lladó 
 
VOCAL TÈCNIC AMB FUNCIONS D’ASSESSORA JURÍDICA: 
Sra. Núria Brichfeus Garcia 
 
INTERVENTOR: 
Sr. Tomàs Company 
 
SECRETARI: 
Sr. Marc Guimerà  
 
 
A Barcelona, a les 10:00 hores del dia 4 de juliol de 2016 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 s’hi han presentat: 
 

- Roc Terricabres Ximenes, amb NIF 38785126L. 
- Grop Exposicions i Museografia SL, amb CIF B63805113, representada pel senyor 

Ernest Montllor Nogués. 
- Aliance-Brother SL, amb CIF B58296955, representada pel senyor Juan Carlos 

Llanos Bocharán. 
- Estudi Ferran Sendra SL, amb CIF B59066274, representada pel senyor Ferran 

Sendra Forcales. 
 

L’acte s’inicia amb la lectura de l’acta de la primera Mesa i seguidament es procedeix a 
l’acte públic d’obertura del sobre B, que inclou les proposicions relatives als criteris 
subjectes a un judici de valor, amb el resultat següent: 

 
- Roc Terricabres Ximenes, presenta una memòria explicativa que conté la planificació, 

gestió organitzativa i pla de treball del contingut del servei, calendari i full de ruta, les 
millores, la substitució del vehicle i de l’equip humà i la descripció dels magatzems. 
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- Grop Exposicions i Museografia SL, presenta una memòria explicativa que conté la 
planificació, gestió organitzativa i pla de treball del contingut del servei, calendari i full 
de ruta, les millores, la substitució del vehicle i de l’equip humà i la descripció dels 
magatzems.  

 
- Aliance-Brother SL, presenta una memòria explicativa que conté la planificació, gestió 

organitzativa i pla de treball del contingut del servei, ruta, les millores, la substitució 
del vehicle i de l’equip humà i la descripció dels magatzems.  

 
- Estudi Ferran Sendra SL, presenta una memòria explicativa que conté la planificació, 

gestió organitzativa i pla de treball del contingut del servei, calendari i full de ruta, les 
millores, la substitució del vehicle i de l’equip humà i la descripció dels magatzems. 

 
El President lliura la documentació presentada per les empreses esmentades a les vocals 
tècniques per tal que comenci 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 8 de juliol de 2016. 
 
El President acorda donar per acabada la sessió. 
 
De la qual cosa, com a secretari, dono fe. 
 
 
Barcelona, 4 de juliol de 2016 
 
 
 
 
 
 
El Secretari       El President 
Marc Guimerà  Cugat      Josep Marcé i Calderer 
 


