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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Reunits a la sala de Plens de l’ajuntament de Tornabous, a les 9,00 hores, del 17 de desembre
de 2021, per a la constitució de la mesa de contractació relativa a l’adjudicació del contracte
d’obres “nova canonada d’abastament al nucli de la Guàrdia des del Dipòsit de Tornabous
(Urgell)”, formada pel senyor alcalde David Vilaró Gordillo, que actuarà com a president; el
senyor, el senyor Àngel Ràfols Jimenez, el senyor Francesc Ampurdanés Aparicio i la senyora
M. Àngels Rius Pifarré, que actuaran com a vocals, i la senyora M. Àngels Rius Pifarré de
l’ajuntament que actuarà com a secretària de la mesa, que dóna fe de l’acte. La Senyora
Mercè Jounou Ars, per casos excepcionals, està de baixa i al no tenir cap altre personal
funcionari, la secretaria interventora actuarà de vocal i de secretaria.
Després de la constitució de la mesa, el president acorda procedir a l’obertura formalment dels
annexos digitals on les empreses han presentat la seva documentació a través de la
plataforma digital de contractació.
Es procedeix a visualitzar la documentació presentada per les empreses de l’annex núm. 1 i
solvència mínima.
R.S. Agrotècnica de Segrià, SL
Llaberia Plastics
Calaf Trenching, SL
Electrica Pinto, SL
Irriga Wàter Solutions, SL
Totes cinc empreses presenten l’Annex 1 complimentat correctament i la seva solvència
mínima.
Per tal de verificar que l’annex 1 s’ha obert aquest dia es tramet visualment amb la còpia de
les carpetes d’acces.

Es procedeix a la descarregar de l’Annex 2 de l’empresa Calaf Trenching ja que es troba en
un fitxer comprimit juntament amb l’Annex 1. La mesa no ha obert dit fitxer fins el dimarts a
les 9 del mati.
I per tal que quedi constància del que s’ha tractat, jo, la secretària, redacto l’acta que sotmeto
a la signatura del president i vocals; dono fe.

