AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ OBERTURA OBRE NÚM. 2

Als Pallaresos, essent les 17.00 hores del dia 17 de gener de 2017, es constitueix
novament la mesa de contractació per l’adjudicació de la concessió administrativa de
domini públic de l’ús privatiu del bar cafeteria i xiringuito de la piscina municipal,
segons plec de clàusules aprovat per decret de l’alcaldia 600/2016, de 3 de novembre de
2016, i convocatòria publicada al BOP de Tarragona núm. 98 de 24 de maig de 2016.
La Composen:
- President: Josep Maria Nolla Cabellos
- Vocals: Toni Tenorio – Regidor d’esports; Saül Garreta – arquitecte municipal;
Jordi Roldan – tècnic municipal; Mariona Valls Cunillera – secretària de la
corporació.
- Secretària: actuarà la Sra. Mariona Valls Cunillera – Secretària interventora
Requerida documentació a l’empresa CALAFELL ACTIVA SCP, ha estat presentada la
mateixa en data 13 de gener de 2017, núm. RE 212.
El president de la mesa revisa la mateixa considerant-la correcta, i per tant es procedeix
a l’obertura del sobre núm. 2 i a la lectura de les diferents proposicions.
Seguidament, el president convoca novament la mesa de contractació pel dimarts 24 de
gener de 2017 a les 16.00 hores, per tal de donar a conèixer la ponderació assignada als
criteris del sobre 2 i a continuació es procedirà a l’obertura del sobre 3, en acte públic.
De la qual cosa, com a secretària de la mesa, dono fe, amb la conformitat dels assistents,
aixecant-se l’acte essent les 17.45 hores.
Josep Maria Nolla Cabellos
El president
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Mariona Valls Cunillera
Secretària
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