
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm. 08/2016
Caràcter: Extraordinària
Data: 13 d’abril de 2016
Horari: d’13.30 a 14.00 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:

- Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
- Sr. Bernadí Vives Cardona
- Sr. Gori Estarellas Mas
- Sr. Jaume J. Oliver Vallés
- Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
- Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
- Sra. Lucía Escribano Alés
- i Marc Rigo Manresa, secretari

EFECTUAR  REQUERIMENT  PREVI  A  UNA  ADJUDICACIÓ  PER  A  UNA
CONTRACTACIÓ
Ahir, dia 12 d’abril, la mesa de contractació es va reunir a l’objecte d’obrir les ofertes
econòmiques  presentades  en  el  procediment  obert  per  a  l’adjudicació  del  Servei
d’Oficines  d’Informació  Turística,  i  una  vegada  realitzats  els  tràmits  pertinents,  va
emetre  la  corresponent  proposta  d’acord a  favor  de l’empresa que,  d’acord amb la
normativa i el plec de clàusules administratives particulars, queda més ben posicionada
per resultar adjudicatària del servei. Atesa la necessitat urgent de comptar al més aviat
possible  amb el  servei,  ja  que  la  temporada  alta  està  a  punt  de  començar,  es  va
convocar la present junta de govern local extraordinària. No obstant això,  en el dia
d’avui, una de les empreses licitades ha presentat un escrit d’al·legacions davant la seva
eventual exclusió del procediment licitador.

El secretari explica que no ha tingut temps d’emetre el corresponent informe a l’escrit
d’al·legacions, per la qual cosa proposa que es deixi l’assumpte damunt la taula.

Atès que tots els reunits hi estan d’acord, per unanimitat  s’acorda deixar l’assumpte
damunt la taula fins que s’hagin emès els informes i realitzats els tràmits pertinents.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El batle El secretari
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