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Acta núm. 2: Acta de la sessió d’obertura dels sobres B de les proposicions de les 
licitadores presentades en el procediment obert per a la contractació dels serveis per al 
redisseny de la identitat corporativa de Loteria de Catalunya (exp. 13/2018) 
_______________________________________________________________________ 

 
Data:  10 de desembre de 2018    
Hora:  10:20 hores 
Lloc: Gran Via de les Corts Catalanes, 639, 4a planta, de Barcelona  
Contractació: Redisseny identitat corporativa 
 

Components de la Mesa assistents a l’acte: 
 

 Senyor Jaume Torrabadella Monsant, director de l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat, en qualitat de president. 

 Senyora Pilar Martín Serrano, cap de la Unitat de Comercial i de Publicitat de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en qualitat de vocal. 

 Senyora Núria Agelet Fernández, en representació de l’Assessoria Jurídica del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en qualitat de vocal. 

 Senyor Cristòfor, cap de la Unitat de Gestió Econòmica de l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat, en qualitat de vocal. 

 Senyor Joan Codina i Soley, cap de la Unitat Jurídica i de Contractació (per encàrrec 
de funcions) de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en qualitat de 
secretari. 

 

Es reuneixen els membres de la Mesa de contractació per l’obertura dels sobres B. 
 

Prèviament a aquest acte:  
 

 S’ha demanat a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat 
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina 
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau.  

 Els custodis per part de l’EAJA, senyors Joan Codina i Pilar Martín, han aplicat les 
credencials per desbloquejar l’accés als sobres presentats. 

 

Han presentat proposició per licitar en aquest procediment, mitjançant l’eina SOBRE 
DIGITAL les empreses següents: 
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La Mesa de contractació es va constituir el dia 5 de novembre per a l’obertura del sobre 
A. La Mesa va requerir a les licitadores Morillas Brand Design, S.L., Goed Comunicació 
SL (egge) i EBC MÁS QUE DIRECT-OH. S.L. per tal que esmenessin els defectes 
advertits en la documentació. Totes les empreses requerides han esmenat els defectes, 
per la qual cosa, han estat admeses les proposicions de totes les licitadores presentades. 
 
Obertura sobres B 
  
Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres B de les proposicions presentades i 
admeses a licitació, i s’efectua la comprovació de l’adequació del seu contingut als 
requeriments establerts a la clàusula desena del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix aquesta contractació, sens perjudici de la posterior valoració de la 
seva idoneïtat. 
 
La Mesa de contractació procedirà a la valoració de les propostes dels sobres B que han 
estat admeses i que es donarà a conèixer en l’acte públic d’obertura dels sobres C, 
previst pel proper dia 20 de desembre a les 10.00 hores. 
 
I no havent més assumptes per tractar, el president dóna per conclòs l’acte i declara 
acabada la sessió, que s’aixeca a les 11.00 hores i, per fer constar el que s’ha tractat, 
s’estén, amb el seu vistiplau, aquesta acta. 
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