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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1, DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA XAVIER CUGAT – FASE 1 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 31 d’agost de 2015 
Hora: 12:00 hores 
 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. Isabel Muradàs Vázquez, tinenta d’alcalde de la Corporació 
Vocals: - Sra. Marta Madrenas Mir, regidora d’Urbanisme  

 - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
 - Sr. Pere Albertí Serra, regidor del grup municipal ERC 
 - Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP 
 - Sr. Juan Maria Castel Sucarrat, regidor del grup municipal C’s 
 - Sra. Rosa Diví Desvilar, funcionària dels Serveis Jurídics de la Corporació 
 - Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació  

Secretària: Sra. M. Rosa Mañas i Tulsà, funcionària de la corporació 
 
També hi és present el senyor David Álvarez Carreño, tècnic del Servei de 
Contractació i Compres. 
 
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació del contracte d’obres d’urbanització de la Rambla Xavier Cugat – Fase 1, per 
un import de licitació de 329.357,77€, IVA exclòs. 
 
Constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-Presidència de composició de 
la Mesa de Contractació de data 25 de juny de 2015, modificat per Decret d’Alcaldia el 
7 de juliol de 2015, no es pot procedir a l’obertura dels sobres números 1 atès que les 
ofertes presentades per l’empresa CONSTRAULA ENGINYERA I OBRES, SAU, 
enviada per correus el 13 d’agost de 2015, l’empresa OBRES I PAVIMENTS 
BROSSA, SA, enviada per correus el 14 d’agost de 2015 i l’empresa VORACYS, SL 
enviada per correus el dia 19 d’agost de 2015, data límit per la presentació de les 
ofertes, a data d’avui  encara no ha arribat al Servei de Contractació i Compres. En 
conseqüència, la Mesa acorda posposar l’acta d’obertura del sobre número 1 al dia 3 
de setembre de 2015, data límit per rebre la documentació presentada per correu, ja 
que en el cas de que les empreses licitadores optin per presentar la documentació per 
correu, la clàusula XII.8 del Plec de condicions administratives particulars determina 
que transcorreguts 10 dies següents a la data de finalització del termini de presentació 
de proposicions sense que s’hagi rebut la documentació,  l’oferta presentada per 
l’empresa no serà admesa en cap cas.  
 
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 12:10 
hores i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe. 
   
       Vist i plau 
La secretària      La presidenta 
  
 
 
M. Rosa Mañas i Tulsà    Isabel Muradàs Vázquez  



 


