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A C T A I DE QUALIFICACIÓ PRÈVIA

A Barcelona, 29 de maig de 2019

A la Sala de Reunions núm. 3 de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la
Gerència de Recursos, a les 10:00 hores es reuneixen 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:
Contractació per lots del lloguer i instal·lació d’infraestructures, mobiliari,
elements de seguretat i altres suports logístics necessàries per a la realització
de l’esdeveniment “Associat a la Festa”
Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:

Sra. Palmira Balagué Esquerrer, directora de Recursos.

Vocals:

Sra. M. Isabel Fernández Galera, per delegació del Secretari
General.
Sra. M Jesús Otal Loscertales, cap del Departament
d’Administració de la Direcció de Planificació i Control.
Sra. Maria Mas Arrufat, tècnica de la Direcció de Serveis d’Acció
Comunitària.
Sra. Anna Muñoz i Farell, tècnica de la Direcció de Serveis
d’Acció Comunitària.
Sra. Francisca López Vilaplana, 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 secretaria informa que s’han presentat 3 empreses a la licitació segons els següent
desglossament
1

LICITADOR

Nº LOTS
1

KILOENERGIA GRUPS ELECTRÒGENS 1
I SERVEI SL
SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM
1
EISI ESCENARIOS SL
1

2

LOTS
3
X

4

X
X

Els vocals presents, segons el que indica la disposició addicional del Codi ètic de
l’Ajuntament de Barcelona, manifesten expressament no incórrer en cap conflicte
d’interès amb aquestes empreses.
El secretari informa que s’han revisat les declaracions responsables de les empreses
licitadores, d’acord amb la clàusula 1 del PCAP del contracte, i aquestes en principi
s’han considerat correctes, sens perjudici de la posterior acreditació dels extrems que
calgui requerir a les que en resultin proposades com a adjudicatàries. Es donen per
admeses a la present licitació.
Conclosa la sessió, s’estén la present que signa la presidenta en representació de tots
els membres de la Mesa, junt amb mi, la secretaria, que certifico en el lloc i hora abans
indicats.
Presidència

Secretaria

Sra. Palmira Balagué Esquerrer

Sra. Francisca López Vilaplana

