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ACTA MESA I
OBERTURA SOBRE A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Codi contracte:
Objecte:

21ju172 – CPO21030003
SERVEIS DE SUPORT PER A LA GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA I
ADMINISTRATIVA
DELS
PROJECTES
DE
REPARCEL·LACIÓ
URBANÍSTICA QUE EXECUTA L’IMU DURANT L’EXERCICI 2021 AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE

A Barcelona, a les 15:00 h del dia 25 de maig de 2021, de forma telemàtica, en acte privat, es reuneixen:

President: Sr. David Martinez Garcia, Gerent de l' IMU,
Vocals:
Sra. Francesc Arrabal Martínez, Director de Serveis
d'Urbanisme
Sra. Dolors Febles Domènech, Directora de Serveis
de Projectes i Obres
Sra M. Camino Suárez García, Directora de Serveis
Jurídics i Secretària
Secretària: Sra. M. Camino Suárez García, Directora de Serveis Jurídics i Secretària.
per constituir la Mesa de contractació que assistirà a l’òrgan de contractació per procedir a l’obertura de
les proposicions presentades, mitjançant el portal de contractació electrònica de l’Ajuntament de
Barcelona, en el procediment CPO21030003 per a l'adjudicació dels SERVEIS DE SUPORT PER A LA
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA I ADMINISTRATIVA DELS PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ
URBANÍSTICA QUE EXECUTA L’IMU DURANT L’EXERCICI 2021 AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE, amb un pressupost net de 106.000,00 euros (IVA exclòs).
D’acord amb l’establert en l’article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), en relació a la lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d’interessos i en el punt 11.4
del Decret de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2018/160 de 09 de març, d´aprovació
de la Instrucció per a l´aplicació de LCSP, publicada en la Gaseta Municipal el 16 de març de 2018, es
demana als membres de la Mesa que manifestin si incorren en situació de conflicte d’interessos respecte
a les empreses que han sol·licitat participar en aquesta licitació. Cadascun dels membres de la Mesa
presents manifesta que no incorre en situació de conflicte d’interessos respecte d’aquestes empreses.
Constatada l’existència de quòrum, la Presidència declara constituïda la Mesa de contractació.
La Secretària de la Mesa informa als membres de les proposicions que s’han presentat i tot seguit es
procedeix a l'obertura dels sobres A ”Documentació Administrativa ” per a la seva qualificació:

EMPRESA
UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL

DOCUMENTACIÓ A ESMENAR
1.

La documentació presentada és correcta

Finalment, després d’examinar la documentació aportada, d’acord amb les previsions contingudes en el
PCAP, la Mesa de Contractació ha constatat que cap de les empreses presentades ha manifestat que
pertanyen a algun grup de societats o, en tot cas, han manifestat que pertanyen a un grup de societats,
però cap altre empresa d’aquest grup participa en el procediment de licitació.

Acabat l’acte, a les 15:15 hores, s’estén la present que signen els membres de la mesa de
contractació amb mi, la Secretària, que certifico.

_____________________________

__________________________________

Dolors Febles Domènech

Francesc Arrabal Martínez

Vocal de la mesa de contractació

Vocal de la mesa de contractació

_____________________________

__________________________________

M. Camino Suárez García

David Martinez Garcia

Vocal i Secretaria de la mesa de contractació

President de la mesa de contractació

