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ACTA DE LA MESA DE CONTACTACIÓ RELATIVA A L’OBERTURA DEL 

SOBRE NÚMEORO 3. 

 

Els Pallaresos, el dia 24 de gener de 2017 a les 16:00 hores a la sala de plens de 

l’Ajuntament, es reuneix la Mesa de Contractació, en acte públic, a l’objecte de 

comunicar la valoració del Sobre 2 i procedir a l’obertura del “sobre 3”, corresponent 

als criteris de valoració automàtica. 

 

President/a: Sr. Josep Maria Nolla Cabellos, Alcalde 

Vocals: Sr. Toni Tenorio, regidor d’esports 

Sr. Saül Garreta, arquitecte municipal 

Sr. Jordi Roldan, tècnic municipal  

Sra. Mariona Valls Cunillera, secretària de la corporació i que 

actuarà com a secretària de la Mesa de contractació.  

 

Per part del President es procedeix a la constitució de la Mesa i s’aprova l’Acta de la 

Mesa anterior. 

 

El President donar compte a tots els assistents de  l'informe de valoració de les ofertes 

incloses en el sobre 2 – Criteris no avaluables de forma automàtica, amb el següent 

resultat:  

 

EMPRESA VALORACIONS TOTAL 

P. R. R. Millora equipaments addicionals 

Programa de neteja 

Oferta en menjar 

Mitjans materials i laborals 

Experiència 

Adequació arquitectura 

 

19 

7.5 

10 

5 

2.5 

2 

 

 

 

46 punts 

J.C.B.  Millora equipaments addicionals 

Programa de neteja 

Oferta en menjar 

Mitjans materials i laborals 

Experiència 

Adequació arquitectura 

 

12.5 

7 

5 

4 

2.5 

2.5 

 

 

33.5 punts 

CALAFELL ACTIVA, 

SCP 

Millora equipaments addicionals 

Programa de neteja 

Oferta en menjar 

Mitjans materials i laborals 

Experiència 

12.5 

7 

0 

3 

2.5 

 

 

27 punts 
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Adequació arquitectura 

 

2 

 

 

Es convida als assistents perquè puguin comprovar l’informe tècnic de valoració dels 

criteris subjectes a judici de valor, de les puntuacions atorgades, així com que 

manifestin si tenen cap dubte al respecte. 

 

Seguidament, es procedeix a l'obertura del sobre 3 – donant a conèixer el seu 

contingut.  

 

Núm. Empresa Preu/mes 

1 - P. R. R, amb DNI –182W  901€ 

2 - J.C.B, amb DNI –044N  1.250€ 

3 - CALAFELL ACTIVA SCP, CIF J439--- 500€ 

 

D’acord amb la clàusula 11.A del Plec de clàusules que regeix la present adjudicació, 

els criteris avaluables de forma automàtica són:  

- La millor oferta econòmica (màxim 40 punt) 

- El valor tècnic de la oferta (màxim 10 punts) 

 

Per tot el qual, la Mesa de Contractació, un cop examinades i informades les ofertes, 

acorda:  

 

Primer.- Reunir-se novament per tal d’estudiar la oferta econòmica i el valor tècnic de 

la mateixa, referit als horaris d’obertura (d’acord amb la clàusula 11.a del Plec). 

 

Segon.- Publicar l’Acta al perfil del contractant. 

 

El/La president/a de la Mesa de Contractació dóna per finalitzada la reunió a les 17:00 

hores.  

I perquè quedi constància el/la secretari/ària expedeix la següent acta. 

 

Els Pallaresos, a 24 de gener de 2017. 

El president/a El/La secretari/ària 

 

 

Josep Maria Nolla Cabellos 

 

Mariona Valls Cunillera 
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