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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1, DELS 
SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DEL “PROGRAMA OPERATIU PER A 
L’ACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA I URBANA DELS BARRIS DE SANTA 
EUGÈNIA, CAN GIBERT DEL PLA, PONT MAJOR, SECTOR DE SANT NARCÍS I 
CARRER DEL CARME”  
 
Lloc: Sala Renart 
Data: 31 de maig de 2016 
Hora: 13:00 hores 
 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. Glòria Plana i Yanes, tinenta d’alcalde de la Corporació 
Vocals: - Sra. M. Àngels Planas Crous, regidora d’Hisenda i Règim Interior 

 - Sr. Josep Quer Carbonell, cap d’Ocupació, Empresa i Turisme  
 - Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació 
 - Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació  
 - Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap del Servei de Contractació i Compres, que 

també actua de secretària de la Mesa  
 
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació del contracte dels serveis per a la realització del “Programa Operatiu per a 
l’activació socioeconòmica i urbana dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, 
Pont Major, sector de Sant Narcís i carrer del Carme”, per un import de licitació de 
46.000,00€, IVA exclòs. 
 
Constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-Presidència de 30 de març de 
juny de 2016, no es pot procedir a l’obertura dels sobres números 1 atès que l’oferta 
presentada per l’empresa BOS CONSULTING, SL, enviada per Correus el 26 de maig 
de 2016, data límit per a 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 del sobre número 1. Quan es disposi de totes les ofertes presentades 
dins el termini es procedirà a la convocatòria per a l’obertura del sobre núm. 1, la data 
límit per rebre la documentació presentada per correu serà el 6 de juny de 2016, 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 13:10 
hores i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe. 
   
       Vist i plau 
La secretària      La presidenta 
  
 
 
 
Berta Gratacós Cubarsí    Glòria Plana i Yanes  
 


