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ACTA DE QUALIFICACIÒ PRÈVIA
A les 10:10 hores del dia 30 de setembre de 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, té el següent objecte:
Serveis d'una oficina tècnica de projectes per a l'assessoria i gestió de projectes
finançats amb Fons Europeus
Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:
Vocals:

Sra. Cruz M. Pérez Garcia, directora de serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos.
Sra. Eugènia Riera Paino, per delegació del Secretari General.
Sr. Josep Marcé i Calderer, director de Serveis de Captació de
Recursos i Auditoria Interna,
Sr. Felip Roca Blasco, director de Serveis de Relacions
Internacionals
Sra. Ana Ballano Aleñá, del departament de Contractació, qui
actua com a secretaria de la mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
La secretària informa que s’ha presentat la següent empresa:
-

ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
UTE FINOVA-BALAÑA
KPMG ASESORES, S.L.
UTE MAZARS - SILO
DELOITTE CONSULTING, 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.

La secretària informa que es procedeix a la obertura del sobre electrònic A
corresponent a la documentació administrativa de les empreses licitadores, d’acord
amb la clàusula 8 del PCAP del contracte.
Un cop revisada aquesta, es considera necessari requerir a la UTE FINOVA-BALAÑA
per tal que aporti el compromís de constituir-se en UTE. En relació a la resta de
empreses presentades, la documentació administrativa s’ha considerat correcta, sens
perjudici de la posterior acreditació dels extrems que calgui requerir a la que en resulti
proposada com a adjudicatària, donant-se per admeses a la present licitació.
La mesa autoritza a la secretaria a requerir a la UTE FINOVA-BALAÑA per tal que
aporti la documentació que falta.
Conclosa la sessió, s’estén la present que signa la presidenta en representació de tots
els membres de la Mesa, junt amb mi, la secretària, que certifico en el lloc i hora abans
indicats.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 08/10/2021 a les 10:12, que informa;
Sra. ANA BALLANO ALEÑA, Lletrada, el dia 08/10/2021 a les 12:40, que informa.

