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Exp. : 2018/578
ACTA MESA VALORACIÓ CRITERIS AUTOMÀTICS I PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ
El dia 17 de gener de 2019 a la Gerència de Presidència i Economia, la Mesa de Contractació es reuneix per la
valoració dels criteris automàtics i proposta de classificació de les empreses participants en la licitació i
adjudicació a l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa per l’adjudicació del contracte que té per
objecte el servei d’auditoria de compliment dels ens dependents de l’Ajuntament de Barcelona amb un import
de 504.570,00 euros.
Presideix l’acte Montserrat Escoda Mallorques,, Directora de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions, i hi
assisteixen com a vocals Imma Ortega ,Administradora, Josep Maria Llebaria, Director de Serveis de
Comptabilitat , Francesc Gisbert, interventor delegat, Beatriz Julve Suero, actuant com a Secretària de la Mesa.
Constatada l’existència de quòrum, la Presidència obre la sessió.
Constatada l’existència de quòrum, la Presidència obre la sessió.
La Secretària de la Mesa, informa que les oferta presentada per la empresa FAURA CASAS es considera pot ser
desproporcionada.
En data 15 de gener de 2019 es va donar a les empresa esmentada un termini d’audiència de tres dies hàbils per
tal de que poguessin justificar la valoració de l’oferta i les condicions de la mateixa, fet que va complimentar
l’empresa dins del termini atorgat.
Atès que s’ha donat el tràmit d’audiència a l’empresa interessada i que dins del termini FAURA CASAS ha aportat
documentació justificativa de la oferta presentada.
Revisat el contingut de la oferta presentada i les seves justificacions s’ha emès informe en data 17 de gener de
2019 amb les següents conclusions i propostes:
“FAURA-CASAS acredita una experiència consolidada dins del sector de l’auditoria del sector públic.
Segons les seves consideracions el fet de disposar d’una gran especialització fa que puguin realitzar uns plans de
formació molt específics en relació a la tasca a realitzar. Així mateix es preveu l’aplicació d’uns procediments de
treballs específicament adaptats a l’objecte del contracte, fet que motiva que no existeixen pràcticament hores
improductives en l’execució del contracte i optimitzar els treballs a realitzar per l’entitat”.
S’adjunta a la present acta informe de referència.
La Mesa dóna la seva conformitat a la proposta formalitzada per l’òrgan gestor.
Es procedeix a la valoració i ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, indicats en el
corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars.
La Mesa de Contractació dóna la seva conformitat, a la proposta d’adjudicació formulada en data 17 de gener de
2019 pel Director de Serveis de Comptabilitat, i classifica a FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL i li proposa
l’adjudicació del contracte.

D'acord amb el que estableix l’article 151 de la llei de contractes del sector públic, es requereixi al licitador
classificat per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la recepció del
requeriment presenti la documentació requerida al plec administratiu del contracte.
Tanmateix, es proposa se l’informi que de no complimentar-se degudament el requeriment en el termini
assenyalat, es considerarà que ha retirat la seva oferta.

Finalitzat l’acte, s’estén la present que signa la Presidenta de la Mesa amb mi, la Secretària, que certifico en el
lloc i hora abans indicats.
El President

La Secretaria

Montserrat Escoda Mallorques

Beatriz Julve Suero

