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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

OBERTURA DE SOBRE 2 

PROCEDIMENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D‘ASSISTÈNCIA 

TÈCNICA PER L’ELABORACIÓ D’ESTUDIS, EN RELACIÓ AL PROJECTE 

“SUPORT A LA CONTINUÏTAT EMPRESARIAL MITJANÇANT EL 

CREIXEMENT: REEMPRESA 2020”. 

 

 
Expedient núm. F9/2021 

 

 
 

A la seu de Fundació Cecot Innovació (FCI), sent les 9:30 hores del dia 21 de desembre 

de 2021, es constitueix la Mesa de Contractació, amb els integrats que s’indiquen a 

continuació, per a procedir a l’apertura dels Sobre 2, presentats per les entitats que han 

optat a la contractació del servei al marge indicat. 

 
La Mesa de Contractació està conformada per: 

 
 

a. President: Sr. Abraham Arcos Torres, Director de FCI. 

b. Secretari: Sr. Juan José Albericio Chueca, Director del Departament de Gestió i 

Suport intern de FCI. 

c. Vocal: Sra. Amparo Martín Bonig, Responsable de Gestió de Convenis de 

Reempresa 2020. 

 
I.- L’acte es desenvolupa de forma telemàtica a través de l’aplicació Teams. 

 
 

Assisteixen a l’acte el representant de l’empresa participant, START-UP BUSINESS 

PARTNERS S.L.P. 

 
També assisteix l’assessor jurídic de FCI. 

 
 

II.- A continuació, la Mesa procedeix a l’apertura del sobre 2 “Documentació tècnica”, 

presentat per l’entitat participat, examina el contingut dels mateixos, i es constata que: 
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a. L’entitat START-UP BUSINESS PARTNERS S.L.P. ha presentat la documentació 

tècnica que s’admet com a formalment correcte, sens perjudici de l’informe 

corresponent dels serveis tècnics de la Fundació. 

 
III.- Aquesta documentació es traslladarà als serveis tècnics competents de la Fundació 

per ser objecte de valoració conforme als criteris avaluables mitjançant judici de valor 

continguts a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives d’aquesta contractació. 

S’elaborarà un informe i es remetrà a la Mesa. 

 
Un cop es procedeixi a aquesta valoració, es citarà als participants a l’acte d’obertura del 

Sobre 3, on se’ls comunicarà prèviament la valoració del sobre 2. 

 

 

Per tot l’exposat la Mesa acorda per unanimitat: 

 
 

a. Tenir per realitzada l’obertura del sobre 2 del present procediment de contractació. 

b. Remetre el contingut del sobre 2 “Documentació tècnica”, presentada per l’entitat 

participat, als serveis tècnics de la Fundació per la seva valoració, i l’elaboració 

d’un informe que es remetrà a la Mesa. 

c. Que es publiqui la present acta al perfil del contractant i es notifiqui electrònicament 

a les empreses participants. 

 
Llegida l’acta en la seva integritat es aprovada per tots els membres de la Mesa de 

Contractació. 

 
Es tanca el present acte d’obertura a les 9:40 hores del mateix dia que figura 

l’encapçalament. 

 
El President Sr. Abraham Arcos Torres 

El Secretari Sr. Juan José Albericio Chueca 

La Vocal Sra. Amparo Martín Bonig. 


