Ajuntament de l’Escala
vila marinera

L'Escala, 4 de desembre de 2017
Essent les 12.01 hores, es reuneixen a la Sala de Plens de l'Ajuntament de l'Escala el
Regidor Sr. Josep Bofill i Testart,
Testart Sr. Joaquim Ginesta i Rey, Arquitecte municipal,
municipal la Sra.
Ariadna Vilà i Quintana,, tècnica de serveis jurídics,
jurídics la Sra. Joana Fernández Manjón,
Manjón
Interventora acctal. i el Sr. Agustí García i Andrés, Secretari
Secre ari de la Corporació per procedir a
l’obertura de les pliques presentades al procediment
pro
de licitació obert,, i tramitació urgent, per
l’execució de les obres d’urbanització del C/Sàlvia i Passatges Camp Rabassa 20 i 28.
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Vist que en aquest moment, han presentat pliques les següents empreses:
Agustí Masoliver, S.A
Construccions Rubau, S.A
Grupo TecnoTecno Conrad, S.L
En tant que la convocatòria de la mesa restava condicionada a disposar de totes les ofertes,
i tenint en compte que el termini de presentació era fins el dia 3 de desembre de 2017.
Vist que
e el dia 3 de desembre de 2017 va ser no laborable i en conseqüència, les bones
pràctiques de l’administració accepten pliques fins el dia següent laborable i per tant, el dia 4
de desembre de 2017.
Vist que s’ha informat a les empreses licitadores que s’han posat en contacte de la voluntat
d’obrir pliques el mateix dia 4 de desembre a les 12h, però tenint en compte que l’horari de
registre de la Corporació és fins a les 13.30h, els membres de la Mesa decideixen aplaçar la
mateixa fins a l’hora en qüestió
qüestió per evitar possibles perjudicis a les empreses que presentin
pliques fins l’últim moment.
Es tornen a reunir els membres de la Mesa a dalt indicats a les 13.35h i s’informa que es
disposa de les pliques de les següents empreses:
Agustí Masoliver, S.A
Construccions Rubau, S.A
Grupo TecnoTecno Conrad, S.L
Narcís Matas, S.L
TEX, SL
J. PERAFERRER, S.L

Vist que a les 13.26h ha arribat el comprovant de correus via mail de l’empresa Argon
Informatica, S.A i que per tant, havent estat la convocatòria de la mesa condicionada a
disposar de totes les ofertes presentades en temps no es pot procedir.

Per l’exposat, s’aixeca
’aixeca la reunió a les 13.40h, estenent-se
se la present acta i s’acorda
s’
reunir la
mesa per a la valoració corresponent el dilluns dia 11 de desembre a les 10h.
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