
 
 

 
Rbla. Onze de Setembre, 111 � 17244 - Cassà de la Selva � Tel 972 46 00 05 � Fax 972 46 37 08 � NIF: P1704900-H � � ajuntament@cassa.cat 

 

ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES, PER  LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE NETEJA D’EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE CASSÀ DE LA 
SELVA, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE 
A REGULACIÓ HARMONITZADA, PER VIA ORDINÀRIA, EXPEDIENT 
2018/163 
 
Lloc:  Ajuntament de Cassà de la Selva, Rambla 11 de Setembre, 111 

Hora: 12:20 hores 

Dia : 2 de maig de 2018 

 

Assisteixen:  

 

President: Martí Vallès i Prats, l’alcalde de la Corporació. 

 

Vocals:   El Sr. Ramon Pujol i Hamelink, secretari de l’Ajuntament, que actua com 

a vocal.  

El Sr. Jordi Dispès i Lloret, tècnic econòmic municipal, que actua com a 

vocal. 

El Sr. Quim Jordà i Estany, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament 

de Cassà de la Selva, que actua com a vocal. 

 

Secretària de la Mesa: La Sra. Isabel Castellano i López, personal laboral de la 

Corporació. 

 

No assisteix: 

 

El Sr. Sr. Joan Cañigueral i Casellas, regidor de medi ambient, via pública 

i veïnats. 

El Sr. Robert Mundet i Anglada, regidor i portaveu del grup municipal de 

PDeCAT. 

 

Les empreses que dins el termini legalment establert s’han  presentat es detallen 

seguidament:  

 

1.- MULTIANAU, S.L. 

     NIF: B-50819507 

     R.E. 1829 de 16/04/2018 (avís de Correu), i R.E. 1865 de 17/04/2018 (sobres) 

 

2.- JORDI ANGLADA i SOLER 

     NIF: 77.913.544-D 

     R.E. 1830 de 16/04/2018  

 

 

En primer lloc, es procedeix a l’obertura del sobre A “Documentació administrativa” amb 

el resultat següent: 
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Les empreses esmentades presenten presenta correctament la declaració responsable corresponent 

al sobre A, d’acord amb el model previst a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives. 

 

En segon lloc, es procedeix a l’obertura dels sobres B, relatiu als criteris d’adjudicació 

econòmics i aquells avaluables mitjançant xifres o percentatges, conforme la clàusula 14 

del plec de clàusules administratives particulars. 

 

D’acord amb l’obertura dels sobres B, la Mesa de Contractació acorda, per unanimitat 

dels membres assistents: 

 

PRIMER.- Sol·licitar a l’arquitecte tècnic municipal, informe de valoració de les ofertes 

presentades. 

 

SEGON.- Excloure de la present licitació l’empresa MULTIANAU, S.L., d’acord amb 

l’article 145 del TRLCSP, atès que l’oferta presentada no s’ajusta a allò que preveuen els 

plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, quant al mínim 

d’hores anuals requerides.  

 

TERCER.- Requerir al Sr. JORDI ANGLADA i SOLER perquè, en el termini de 3 dies 

hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment corresponent, presenti 

l’oferta presentada en el sobre B degudament signada, així com la presentació de tota la 

documentació que s’esmenta en la declaració responsable corresponent a l’Annex 1 del 

Plec de clàusules administratives particulars del contracte del servei de neteja d’edificis i 

equipaments municipals. 

 

la signatura de l’oferta presentada en el sobre B, així com la presentació de tota la 

documentació que s’esmenta en la declaració responsable corresponent a l’Annex 1 del 

Plec de clàusules administratives particulars. 

 
QUART.- Fer pública aquesta acta a través del perfil del contractant i notificar la present 

als licitadors per mitjà de correu electrònic. 

 

Sense que hi hagi més intervencions ni assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 12.50 

hores, de la qual cosa, com a Secretària de la Mesa de contractació, en dono fe.  

 

Martí Vallès i Prats     Ramon Pujol i Hamelink  

President      Vocal     

 

 

 

Jordi Dispès i Lloret     Quim Jordà i Estany 

Vocal       Vocal 

 

 

 

Isabel Castellano López 

Secretària de la mesa 


