03/06/2021
JOSEP MARCE CONDEMINAS

A la Casa Consistorial, a 31 d’abril de 2021 , essent les 12:00 hores, s’ha
reunit la Mesa de contractació, en acte privat, del procediment convocat per
adjudicar l’execució del servei de “Neteja viaria”, amb l’assistència del Sr.
Xavier Teixidor i Bigas cap dels serveis tècnics, com a President, el Sr. José
Félix Velasco Martínez, secretari, com a vocal i el Sr. Josep Marcè i
Condeminas tècnic gestor de projectes, com a vocal tambè, acompanyats
de la Sra. Sílvia Arias Merino, administrativa, en funció de secretària de
l’acte.
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ACTA OBERTURA DOCUMENTACIÓ DE JUDICIS DE VALOR
CONTINGUDA EN EL SOBRE NÚM. 2 PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT DEL SERVEI DE
“NETEJA VIARIA”

En data 20 de maig del present, va finalitzar el termini de presentació
d’ofertes d’acord amb la publicació al DOUE i al perfil del contractant de la
web municipal.

Es dóna per acabat l’acte, essent l’hora de les 12:30, i sense aixecar la
sessió, s’estén la present acta, llegida en veu alta per la secretària, i es
signada per tots el present. El secretari certifica.

Xavier Teixidor i Bigas
President

José Félix Velasco Martínez
Vocal

Josep Marcè i Condeminas
Vocal

Sílvia Arias Merino
Secretària de la mesa

SILVIA ARIAS MERINO
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JOSE FELIX VELASCO MARTINEZ
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08/06/2021

XAVIER TEIXIDOR BIGAS

Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 dels concursants presentats,
corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor, i es procedeix a
traslladar aquesta documentació al servei tècnic municipal per tal que es
procedeixi a la seva valoració.

01/06/2021
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En data 25 de maig, es va procedir a l’obertura del sobre 1 dels dos
concursants presentats trobant-se tota la documentació suficient i correcta.
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