Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Departament de Contractació

Contracte

21000652

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ACTA DE QUALIFICACIÒ PRÈVIA
A les 15:00 del dia 27 d’abril 2021 es van reunir de manera telemàtica,
excepcionalment per la situació generada pel virus COVID-19 i fent ús de la possibilitat
que atorga l’art. 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, els membres que han de constituir la mesa de contractació, que assistirà a
l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte que, de conformitat amb el
previst per la clàusula 1 del plec de clàusules administratives particulars i amb les
especificacions del plec de condicions tècniques i per un pressupost de1.500.000,00 €
(IVA inclòs), té el següent objecte:
Oficina tècnica de suport a la implantació de l'administració electrònica a
l'Ajuntament de Barcelona
Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:

Sra. Cruz M. Pérez García, directora de serveis de gestió
econòmica de la Gerència de Recursos.

Vocals:

Sra. Maribel Fernández Galera, per delegació del Secretari
General.
Sr. Francesc Gisbert Sempere, per delegació de l’interventor
general.
Sra Elisa García Yuste, tècnica de la direcció de serveis de gestió
econòmica de la Gerència de Recursos.
Sra. Rosa Valentí Fontanet, Directora d’Administració Electrònica
Sr. Antonio Escalante Cruces, del departament de Contractació,
qui actua com a secretari de la mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
El secretari informa que s’han presentat les següents empreses a la licitació:
NIF
B82498650
B61774154
B62076740
B81690471
B82387770

Licitador
KPMG ASESORES, S.L.
SII CONCATEL, SL
SEIDOR CONSULTING, S.L.
DELOITTE CONSULTING SLU
EVERIS SPAIN, S.L.U.

Les persones assistents, en virtut del que estableix el Codi de Conducta de
l’Ajuntament de Barcelona, manifesten expressament no tenir cap vincle amb
l’empresa que pugui suposar un conflicte d’interessos.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Antonio Manuel Escalante Cruces, Lletrat, el dia 03/05/2021 a les 10:00, que informa;
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 04/05/2021 a les 15:10, que informa.

El secretari informa que es procedeix a la obertura del sobre electrònic A corresponent
a la documentació administrativa d’aquesta empresa, d’acord amb la clàusula 8 del
PCAP del contracte.
En relació a la documentació de l’empresa DELOITTE CONSULTINS, SLU es constata
que la declaració complementària al DEUC no segueix el model previst al plec.
La mesa autoritza al secretari per tal de requerir la subsanació de la deficiència.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Respecte a la documentació presentada per la resta d’empreses, es considera
correcta, sens perjudici que, si en resulta adjudicatària, haurà d’acreditar els fets
consignats a la declaració.
Conclosa la sessió, com a constatació dels fets indicats s’estén la present que signa la
presidenta en representació de tots els membres de la Mesa, junt amb mi, el secretari.
Presidència

Secretari

Sra. Cruz M. Pérez García

Sr. Antonio Escalante Cruces

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Antonio Manuel Escalante Cruces, Lletrat, el dia 03/05/2021 a les 10:00, que informa;
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 04/05/2021 a les 15:10, que informa.

