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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE QUALIFICACIÓ DE 

DOCUMENTACIÓ  

 

Reunida la Mesa de Contractació de l’Ajuntament dels Pallaresos, en data 10 de gener 

de 2017 per tal de qualificar la documentació administrativa presentada per les empreses 

participants en el procediment per a la concessió administrativa de domini públic de l’ús 

privatiu del bar cafeteria i xiringuito de la piscina municipal. 

_ 

Membres de la Mesa presents: 

- Actuant com a President: Josep Ma Nolla Cabellos, Alcalde 

- Actuant com a Secretària: Mariona Valls Cunillera, Secretària de la Corporació.  

- Actuant com a Vocals:  Saül Garreta, arquitecte municipal 

Jordi Roldan, tècnic municipal 

Mariona Valls, secretària de la corporació  

 

Essent les 17:30 hores, per part del President es procedeix a la constitució de la mesa de 

contractació. 

El secretari dona compte de les proposicions presentades i s’examina la documentació 

obrant dins del sobre 1 de conformitat amb l’establert en el Plec de clàusules 

administratives particulars pels licitadors.  

Un cop revisada la documentació, la Mesa acorda:  

Primer.- Admetre les proposicions presentades pels següents licitadors:  

 

Núm. Empresa 

1 - P. R. R, amb DNI –182W  

2 - J.C.B, amb DNI –044N  

 

Segon.- Requerir a les següents empreses per l'esmena de documentació que es detalla a 

continuació en el termini improrrogable de 3 dies hàbils: 

 

Núm. Empresa Documentació a esmenar 
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1 - Calafell Activa S.C.P, 

amb CIF J439--- 

 

- Declaració responsable del licitador 

indicant que compleix les condicions 

establertes legalment per contractar amb 

l’Administració, d’acord amb el model 

de l’ANNEX 1, signada pel representant 

legal. 

- CIF de l’empresa 

 

En l’expedient resten totes les proposicions presentades. 

 

El president de la Mesa de Contractació dóna per finalitzada la present reunió a les 

18:00 hores, convocant la Mesa de contractació per al dia 17 de gener de 2017, a les 

17:00 hores per tal de procedir a l’esmena de documentació i obertura del sobre 2.  

 

I perquè quedi constància, jo la Secretaria expedeixo la següent acta perquè sigui 

publicada al perfil del contractant, amb el vistiplau del president.  

 

 

       Vist-i-plau, 

La Secretària       El President, 

Mariona Valls Cunillera    Josep Ma Nolla Cabellos 
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