EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SERVEI D'ELABORACIÓ DE
L'INFORME D'EXPERT EXTERN I EL SEGUIMENT SOBRE MESURES DE
CONTROL INTERN EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE
CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME DEL GRUP ICF

Exp. Contractació 2/2022

ACTA DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ

Barcelona, a 22 de febrer 2022.

1. D’acord amb allò previst a la clàusula 12 del plec de clàusules administratives que
regeix la present contractació es constitueix formalment, de forma virtual, la mesa
de contractació, en compliment d’allò que disposa la Llei de Contractes del Sector
Públic i laseva normativa de desenvolupament. La mesa es va conformar pels
següents membres integrants:
Presidència: Marta Gomà Rigat
Vocals:
Anna Alvarez Santiago,
Joan Carles Rovira Garcia,
Vanessa Servera Planas,
Elisabet Cornadó Soler
Secretari: Enric Acero.

2. Un cop declarades admeses les empreses licitadores INFORMA CONSULTING
SL, TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP i ERNST & YOUNG, S.L. en el
present expedient de contractació, el dia 14 de febrer de 2021 es procedí a
l’obertura del Sobre B.
3. Revisada la documentació aportada pels licitadors, es detectà que la
documentació aportada per les tres empreses generava dubtes sobre
l’experiència dels equips adscrits que dificultava poder assignar una puntuació
acurada en l’apartat d’acumulació d’experiència de l’equip de treball,
(concretament la corresponent a l’acumulació de major experiència en el sector
financer/bancari de l’equip de treball en els darrers 3 exercicis, 2018-2019-2020).

4. A efectes d’esclarir i valorar adequadament l’apartat relatiu a l’experiència aportada
per l’equip assignat al servei, es demanà en data 17 de febrer a totes les empreses
licitadores que remetessin la taula completada amb les empreses que ja havien
estat relacionades en la seva oferta, conferint-los un termini de tres (3) dies hàbils
a l’efecte, advertint que la seva resposta no podia incorporar nous aspectes o
informacions que no s’haguessin recollit a la seva oferta de serveis. Qualsevol nova
dada que no s’hagués inclòs a la proposta ja enviada i que no s’ajustés al que
estrictament es demanava en la petició, seria considerada una modificació de la
seva oferta amb els efectes legals oportuns. La taula sol·licitada era la següent:
SOCI o equivalent

GERENT o
equivalent

CAP
D’EQUIP/TÈCNIC

Altres anys
2018
2019
2020
5. Dins el termini conferit a l’efecte, les empreses admeses a la licitació van presentar
el quadre relacionat en el requeriment efectuat individualment, aclarint l’acumulació
d’experiència de l’equip de treball, d’acord amb les ofertes tècniques presentades
en el sobre B.
6. En vista de l’anterior, es considerà degudament atès el requeriment d’esclariment
formulat, i de conformitat amb l’acordat per la Mesa en sessió de 14 de febrer:

Es dona trasllat de les ofertes tècniques, junts amb els aclariments efectuats,
presentades per les empreses licitadores INFORMA CONSULTING SL, TARINAS
VILADRICH ADVOCATS, SLP i ERNST & YOUNG, S.L., als serveis tècnics
corresponents, per tal que les valorin i atorguin la puntuació corresponent d’acord amb
els criteris sotmesos a judici de valor que es determinen als Plecs.

La Presidenta

El Secretari

Sra. Marta Gomà Rigat

Sr. Enric Acero Casas

