AJUNTAMENT DE SUBIRATS
www.subirats.cat

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA
MUNICIPAL D’ORDAL I DEL BAR UBICAT DINS LA MATEIXA INSTAL·LACIÓ, PER A LA
TEMPORADA DE BANY D’ESTIU 2018

A les 12:00 hores del dia 18 d’abril de 2018, es reuneix, a la sala de Govern de
l’Ajuntament de Subirats, la Mesa de Contractació assenyalada, per a
procedir a l’obertura del sobre A “documentació administrativa” del
procediment de licitació.
Assisteixen a la convocatòria els següents membres de la Mesa:
President: Pere Pons i Vendrell, Alcalde-President
1r Vocal: Maria Sanpere i Herrero, secretària-interventora.
2n Vocal: Pedro Garcia Navarro, tècnic d’esports.
3r Vocal: Natàlia Gibert i Colet, auxiliar administrativa de l’Ajuntament.
Actua com a secretària de la Mesa la Sra. Mercè Bosch Torres, administrativa
de l’Ajuntament, amb veu i sense vot.

El President declara vàlidament constituïda la Mesa, per existir el quòrum
necessari i, tot seguit, la Secretària procedeix al recompte de les proposicions
presentades i a la confrontació d’aquestes amb els assentaments del llibre
registre, comunicant als membres de la Mesa el nombre d’ofertes rebudes en
forma i termini i el nom dels licitadors, que són els següents:

1. Mercè Suñé Alió (NRE 789/2018)
2. Noèlia Camús Pubill (NRE 799/2018)
3. David Arnan Painous (NRE 803/2018)

A continuació la Mesa comprova el contingut del sobre A presentat per cada
licitador, d’acord amb el que es disposa en el Plec de condicions jurídiques,
tècniques i econòmico-administratives particulars que regeixen la licitació, i
revisada la mateixa, la Mesa acorda:
Primer.- Declarar admeses les tres ofertes presentades, i que s’indiquen a
continuació:
1. Mercè Suñé Alió (NRE 789/2018)
2. Noèlia Camús Pubill (NRE 799/2018)
3. David Arnan Painous (NRE 803/2018)
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Segon.- Acordar que l’obertura en sessió pública del sobre B tindrà lloc el dia
23 d’abril de 2018 a les 10,00 hores a la seu d’aquest Ajuntament. Amb la qual
cosa, caldrà donar publicitat d’aquesta convocatòria a través del perfil del
contracant de l’Ajuntament de Subirats i a través del seu web municipal
(www.subirats.cat).

I no havent més assumptes a tractar, la Presidència dona per finalitzat l'acte,
aixecant-se la sessió essent les 12:30 hores del mateix dia 18 d’abril de 2018.

Per tot l’exposat, s'estén aquesta acta, que un cop llegida i trobada conforme,
signen tots els membres, i com a Secretària, en dono fe.
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