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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1, DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT DEL PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE 
FUTBOL MUNICIPALS.  
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 25 de febrer de 2015 
Hora: 10:00 hores 
Assistents:  

- President:  Sr. Carles Puigdemont Casamajó, alcalde de la corporació  
- Vocals:- Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora d’Hisenda i Gestió Municipal  

- Sra. Olga Felip Tarragó, cap d’Educació i d’Esports 
- Sra. M. Glòria Gou Clavera, secretària general de la corporació  
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació 

- Secretària:  Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la licitació del 
contracte de serveis de manteniment del paviment esportiu de la gespa artificial dels camps de 
futbol municipals,  per un import de licitació de 25.000 € de pressupost + 5.250 € d’IVA. 
 
Constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia- Presidència de composició de la Mesa 
de Contractació, de data 11 de març de 2014, no es pot procedir a l’obertura dels sobres 
números 1 atès que l’oferta presentada per l’empresa GARDEN TONA,SL enviada per correus 
el dia 20 de febrer 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 2 de març 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 XV.5 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 10:15 hores i signa 
aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe. 
   
 
El president      La secretària 
 
 
 
Carles Puigdemont Casamajó    Berta Gratacós Cubarsí 
 
Vocals, 
 
 
 
M. Àngels Planas Crous    Olga Felip Tarragó 
 
 
 
 
M. Glòria Gou Clavera     Carlos Merino Pons   
   
 


