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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DEL SOBRE 2 
 

Núm. d’expedient:  2018/90  
 
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, el dia 7 de març de 2018 a les 
12:10 hores, es constitueix la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte de 
serveis de manteniment de zones verdes i enjardinades (exp. de contractació aprovat 
per acord de Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2018), amb l’assistència 
dels següents membres:  
 
PRESIDENT:  
 
- Daniel Andreu i Falcó, Alcalde de l’Ajuntament 
 
VOCALS: 
 
- Sra. Maria Rosa Pons i Ferré, secretària-interventora de la Corporació  
- Sr. Jordi Gas i Fores, tècnic d’urbanisme  de la Corporació. 
- Sr. Simón Falcó i Moreso, Regidor d’Obres i Serveis Municipals. 
- Vicens Vesas Ibañez, enginyer industrial de la Diputació de Tarragona 
 
SECRETARI  DE LA MESA: 
 
- Sr. Joan Rallo i Ventura, funcionari de la Corporació 
 
Assisteixen a aquest acte els representants de les següents empreses: 

 

EMPRESES 

JARDIDELTA, Sra. Maria Jesús Abril Martí 
JARDINERIA SABATER, Sra. Rebeca Maymí 
Fabra 
 

 
En la sessió de la Mesa de contractació de data 6 de març de 2018 es va procedir a 
l'obertura dels sobres 1, que contenen la documentació administrativa, i es va acordar 
admetre en aquest procediment les ofertes de JARDIDELTA I JARDINEROA 
SABATER S.L, i es va excloure la comunitat de béns FLORESTA JARDINERIA. 
 
Abans de procedir a l'obertura del Sobre 2 que conté els criteris la ponderació dels 
quals depèn d'un judici de valor, el President convida als assistents que manifestin 
qualsevol dubte, que serà aclarit per la Mesa.  

 
No havent-se formulat cap qüestió, es procedeix a l'obertura dels Sobres 2, s’invita als 
assistents a corroborar el seu contingut. La mesa acorda remetre la referida 
documentació tècnica a informe d’un tècnic especialista de la Diputació de Tarragona  
per a la seva valoració de conformitat amb els criteris i la ponderació establerts en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i, segons el previst en el corresponent 
Plec de Prescripcions Tècniques. S’obrin els sobres núm. 2 de les empreses següents: 
JARDIDELTA-Maria Jesús Abril Martí I JARDINERIA SABATER S.L. 
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En aquest a sessió la Mesa acorda reunir-se el proper dilluns dia 19 de març de 2018   
a les 10:30 hores als efectes de fer pública la valoració assignada a les propostes 
tècniques presentades per les empreses participants i obrir el sobre núm. 3 referent a 
la proposició econòmica i disposa que es doni l’oportuna publicitat de l’acordat al perfil 
del contractant. 
 
El President dóna per acabada la reunió a les 12:20 hores. I perquè quedi constància 
del tractat, jo, el Secretari, redacto la present Acta que sotmeto a la signatura del 
President i Vocals; dono fe. 

 
 

La Mesa de Contractació, 
 
 
Daniel Andreu i Falcó                                                       Maria Rosa Pons i Ferré 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jordi Gas i Fores                                                                           Simón Falcó i Moreso   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicens Veses i Ibañez          Joan Rallo i Ventura, 
         Secretari  de la Mesa de Contractació 
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