Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, QUALIFICACIÓ DE
LA DOCUMENTACIÓ, OBERTURA DE PLIQUES I FORMULAR PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
Arbeca, 3 de juny de 2016.
Essent les 20:30 hores, es constitueix a la sala de Plens de l’Ajuntament d’ Arbeca la
Mesa per a l’ adjudicació de l’arrendament del servei de bar i neteja del recinte de les
piscines d’ Arbeca durant l’ estiu 2016, a l’objecte de procedir a la qualificació de la
documentació i obertura de pliques als efectes de l’ establert a la clàusula setena del
plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació. La
Mesa queda constituïda de la següent manera:
President:
Vocals:

Sr. Joan Miquel Simó i Falcó, Alcalde de la Corporació
Sra. Mireia Navés Baget, Tinent Alcalde de la Corporació.
Sr. Xavier Perelló Miret, Tinent Alcalde de la Corporació
Sra. Beatriu Miret Aiguadé, Regidora
Sr. Magí Clavé Oliach, Regidor del grup CIU
Sra. Maria del Carme Torra Caselles, Regidora del grup CIU

Secretari:
Arbeca.

Vladimir Miquel Perelló, Secretari - Interventor de l’Ajuntament

d’

Constituïda la Mesa de Contractació es procedeix a la qualificació prèvia dels
documents presentats en temps i forma, ordenant el President l’obertura dels sobres.
Les propostes presentades són les següents, relacionades per ordre de registre
d’entrada a la Secretaria d’aquest ajuntament:
1 ROSA MARIA SALTO VERDES
2 ALEXANDRU GEORGE BOBOACA

El Secretari certifica la relació de documents que figuren en cada sobre i seguidament,
vist que la documentació presentada pels licitadors s’ajusta a l’ establert a la base
cinquena del plec de clàusules administratives particulars, la Mesa declara admeses
definitivament les següents proposicions: TOTES LES PRESENTADES.
Seguidament, i essent les 20:45 hores, es procedeix a l’acte d’obertura dels sobres de
totes les empreses admeses.
Les propostes formulades pels participants són les següents, d’acord a l’Ordre
determinat a dalt:
ROSA MARIA SALTO VERDES
IMPORT OFERT: 15.020,00€ - 4 punts
EXPERIÈNCIA EN SERVEIS SIMILARS: 3 punts
MILLORES DEL SERVEI: 2 punts
Detall de les millores: Tendals antimarinada, carta fixa de plats combinats,
organització d’ activitats lúdiques variades.
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ALEXANDRU GEORGE BOBOACA
IMPORT OFERT: 15.000,00€ - 0 punts
EXPERIÈNCIA EN SERVEIS SIMILARS: 1 punts
MILLORA DEL SERVEI: 1,5 punts
Detall de les millores: Organització d’ activitats, Carta menjars, condicionament
adequat.
Per a la resta de dades subjectes a puntuació ens remetem a la documentació que
contenen els sobres la qual consta a l’expedient de contractació.
El president de la Mesa invita als assistents a l’acte per tal que, si ho consideren
oportú, manifestin els dubtes que puguin tenir o perquè demanin les explicacions que
considerin necessàries. Cap dels assistents en formulen.
Seguidament, i desprès d’una breu deliberació entre els membres de la Mesa de
Contractació, s’acorda per unanimitat dels membres assistents proposar a l’ Alcaldia
de la Corporació, com a òrgan de contractació, l’adjudicació del concurs a la
proposta amb major puntuació, concretament la formulada per ROSA MARIA SALTO
VERDES, per un import de 15.020,00 euros, amb l’exigència del dipòsit d’una
garantia definitiva de 500€ prèviament al moment de la signatura del contracte.
Donant-se per finalitzat l’acte, a 21:00 hores del dia assenyalat a l’encapçalament, el
Sr. President de la Mesa aixeca la sessió, de la qual n’ extenc la present acta que jo
com a Secretària sotmeto a la signatura del President i dels vocals i per mi que en
dono fe.
President
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