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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 DE
SANT PAU D’ORDAL I DEL BAR UBICAT DINS LA MATEIXA INSTAL·LACIÓ, PER A LA
TEMPORADA D’ESTIU 2018

A les 10:00 hores del dia 23 d’abril de 2018, es reuneix, en sessió pública, a la sala de
Plens de l’Ajuntament de Subirats, la Mesa de Contractació assenyalada, per a
procedir a l’obertura del sobre B “proposició econòmica” del procediment de licitació.
Assisteixen a la convocatòria els següents membres de la Mesa:
President: Carles Morgades Àguila, regidor d’esports.
1r Vocal: Maria Sanpere i Herrero, secretària-interventora.
2n Vocal: Pedro Garcia Navarro, tècnic d’esports.
3r Vocal: Natàlia Gibert Colet, aux. administrativa de l’Ajuntament.
Actua com a secretària de la Mesa la Sra. Marta Mestre Urpí, auxiliar administrativa,
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 econòmiques
presentades, i es procedeix a la seva obertura, amb el següent resultat:
Piscina de Sant Pau d’Ordal: S’ha presentant una única proposta per a l’adjudicació
de la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del servei de la Piscina Municipal de
Sant Pau d’Ordal i del bar ubicat dins la mateixa instal·lació per a la temporada de
bany d’estiu 2018:
Nom i cognoms
David Arnan Painous

Proposta econòmica
3.000€

Puntuació
2 punts

Piscina d’Ordal: S’han presentat dues propostes per a l’adjudicació de la concessió de
l’ús privatiu per a l’explotació del servei de la Piscina Municipal d’Ordal i del bar ubicat
dins la mateixa instal·lació per a la temporada de bany d’estiu 2018:
Nom i cognoms
Noèlia Camús Pubill
Mercè Suñé Alió

Proposta econòmica
4.000€
3.250€

Puntuació
6 punts
3 punts

3.25
Per tot l’exposat, i en atenció al que es disposa en la clàusula 14 del Plec, la Mesa
acorda:

ÚNIC.- Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor del
senyor David Arnan Painous pel que fa a la piscina de Sant Pau d’Ordal, i a la senyora
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Noèlia Camús Publill pel que fa a la piscina municipal d’Ordal, en els termes de les
seves respectives ofertes, i prèvia aportació de la documentació que es disposa en el
PCAP.
El President declara finalitzada la sessió a les 10:30 hores, de la qual, com a Secretària,
estenc aquesta acta en el dia, lloc indicat a l’encapçalament
El President,

La Secretària,

