
 

ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE NÚMERO 1, DOCUMENTACIÓ 
ADMINISTRATIVA) PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PRIVAT DE 
SERVEIS PER A LA LOGÍSTICA, EL TRANSPORT I LA MEGAFONIA DE LA 
FIRA DE L'ASCENSIÓ DE 2018 I 2019, A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT 
OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA EN DOS LOTS (LOT 1, LOGÍSTICA I 
TRANSPORT; LOT 2, MEGAFONIA). 
 

A Granollers, 4 de desembre de 2017 

 

A la sala de reunions de Granollers Mercat, ubicada al Camí del Mig, 22, Polígon 
Industrial Palou Nord, de la Ciutat de Granollers, a les 13:00 hores del dia 4 de 
desembre de 2017, es reuneix la Mesa de Contractació, d’acord amb la clàusula 
III.4 prevista en el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la 
licitació convocada. 

Presideix l’acte, la Vicepresidenta de la societat Granollers Mercat, EPE, la senyora 
Andrea Canelo Matito. Assisteixen com a vocals: el director de l’entitat senyor Jordi 
Táboas Suárez i el secretari de l’entitat senyor Antoni Casañas Casañas. Actua com 
a secretari de la Mesa, el secretari de l’Entitat. 

Tot seguit, es dona lectura a l'anunci referit i les disposicions legals concordants 
amb l’acte administratiu a què es refereix aquest document. 

L’objecte de la reunió és procedir a l’acte d’obertura de les pliques (sobre núm. 1 
“Documentació administrativa”) presentades dins el termini establert a la 
convocatòria que aquí es tracta, d’acord amb l’anunci publicat en els mitjans 
públics, que han estat les següents:  

 

LOT 1: LOGÍSTICA I TRANSPORT: 
 

Empresa 
Data 

registre 
Núm. Reg. D'Entrada 

DIMAS EMPRESA D’INSERCIÓ SOCIAL, SL 30/11/2017 1070 

 

 

LOT 2: MEGAFONÍA:  

 

Empresa 
Data 

registre 
Núm. Reg. D'Entrada 

SO I LLUM JOAN CARLES, SL 30/11/2017 1069 

 

 

 



 

 

 

 

Havent-se qualificat la documentació presentada de conformitat amb el que s'indica 
a la clàusula tercera del plec de clàusules administratives particulars reguladores de 
la licitació convocada, la Mesa de Contractació acorda admetre les proposicions 
presentades per les empreses anteriorment mencionades. 

Tanmateix, atès que a la documentació presentada dins del sobre número 1 per 
l'empresa SOJC, SL, manca la relació de mitjans materials, s'acorda per la Mesa de 
contractació, requerir-la per termini de tres dies, per tal que pugui aportar aquella 
documentació.  

I, perquè consti, s’estén aquesta acta, de la qual cosa dono fe, com a secretari, a 
les 13:15 hores de la data al començament indicada. 

 
 
La Vicepresidenta                   El  secretari de la Mesa 
 
 
 
 
Andrea Canelo Matito         Antoni Casañas Casañas 


