AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

DECRET
D-8/2017
D’acord amb el Plec de Clàusules Econòmico Administratives i Tècniques particulars que
han de regir l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de la concessió de domini públic
de les instal·lacions ubicades a l’Avinguda Catalunya núm. 10 (piscina municipal), que
comprenen local destinat a bar-cafeteria i xiringuito annexos a la mateixa, qualificat com a
bé de domini públic.
D’acord amb la clàusula 9 pel que fa a la composició de la mesa de contractació.
D’acord amb la publicació al perfil del contractant i al BOP de Tarragona, núm. 220 de
data 18 de novembre de 2016, la obertura del sobre núm. 1 (Documentació Administrativa)
tindrà lloc a les 17:00 hores del primer dimarts hàbil següent al dia d’acabament del
termini de presentació de proposicions.
Atès la clàusula 10 pel que fa a la obertura del sobre 2 “Documentació no avaluable de
forma automàtica”.
Per tot el qual,
HE RESOLT:
PRIMER.- La COMPOSICIÓ de la mesa de contractació serà la següent:
President: Alcalde o regidor en qui delegui
Vocals:
Sr. Toni Tenorio, Regidor d’esports.
Sr. Saül Garreta, arquitecte municipal.
Sr. Jordi Roldan, tècnic municipal.
Secretari de la Corporació, que alhora exercirà les funcions de
Secretari de la Mesa de Contractació.
SEGON.- CONVOCAR la mesa de contractació perquè es procedeixi, en reunió interna, a
l’obertura del sobre núm. 1 de les propostes presentades pels licitadors, el dimarts 10 de
gener de 2017 a les 17:00 hores a la Casa Consistorial, que quedarà integrada segons el
present Decret.
TERCER.- CONVOCAR la mesa de contractació, d’acord amb la clàusula 10 del Plec de
Clàusules Econòmico Administratives i Tècniques particulars, perquè es procedeixi, en
acta públic, a l’obertura del sobre núm. 2 de les propostes presentades pels licitadors, el
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dimarts 17 de gener de 2017 a les 17:00 hores a la Casa Consistorial, que quedarà
integrada segons el present Decret.
QUART.- CONVOCAR la Mesa de contractació, d’acord amb la clàusula 10 del Plec de
Clàusules Econòmico Administratives i Tècniques particulars, perquè es procedeixi, en
acta públic, a l’obertura del sobre núm. 3 de les propostes presentades pels licitadors, el
dimarts 24 de gener de 2017 a les 17:00 hores a la Casa Consistorial, que quedarà
integrada segons el present Decret.
CINQUÈ.- Notificar el present acord als membres integrants de la mesa de contractació.

Els Pallaresos, 09 de gener de 2017
L’Alcalde dels Pallaresos,
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La Secretària interventora
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