EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 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 02/2022

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Barcelona, 14 de febrer de 2022

Acords

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 la
seva 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.
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2. En relació amb la present licitació s’han rebut ofertes dels següents licitadors:
•
•
•

TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP B62178231
ERNST & YOUNG, S.L. B78970506
Informa Consulting Compliance, S.L. B95665816

3. El dia 9 de febrer de 2022 es procedí a l’obertura del sobre A presentat per les empreses
licitadores de referència, i s’ha analitzat la documentació integrada en l’esmentat sobre,
de conformitat amb el que disposa el plec de clàusules administratives que regeix la
present contractació.
4. Qualificada la documentació del sobre A, es constatà que les empreses INFORMA
CONSULTING SL, TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP i ERNST & YOUNG, S.L. no
han aportat copia acreditativa de l’acreditació com a Expert Extern en el registre del
SEPBLAC, tal com es requeria en l’apartat 1 del quadre de l’Annex 1, per al personal de
categoria Soci, o responsabilitat similar.
En aquest context, el dia 9 de Febrer 2022 es remeten els corresponents requeriments
d’esclariment i, en el seu cas, esmena, conferint-los un termini de tres (3) dies hàbils per
a donar resposta al mateix, és a dir, amb data límit el dia 12 de Febrer del 2022.
5. El dia 10 de Febrer de 2022, això és, dins el termini conferit a l’efecte, les empreses
licitadores presenten els documents corresponent a l’Annex 1 al Quadre de
Característiques degudament esmenats.
A la vista de l’esclariment presentat, la Mesa considera degudament acomplert el
requeriment traslladat, motiu pel es considera procedent l’admissió de empreses
INFORMA CONSULTING SL i TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP, ERNST &
YOUNG, S.L a la present licitació.
6. S’acorda procedir a l’obertura del sobres B.
Tot el qual es fa constar als efectes oportuns.

La presidenta

El secretari

Sra. Marta Gomà

Sr. Enric Acero
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