
EXPEDIENT NÚMERO 96/2019. CONCESSIÓ DEMANIAL BAR LA CULTURAL 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES 
DIGITALS «A» i «B»

Reunits en la Sala de la Presidència de la Casa Consistorial de Bell-lloc d’Urgell, el dia 
26 de març de 2019, a les 10:45 hores, es constitueix la Mesa de Contractació per a 
l’obertura de sobres de la concessió demanial del bar LA CULTURAL de la sala cultural 
municipal de Bell-lloc d’Urgell, i que està composada pels següents membres: 

- President: Sr. Carles Palau i Boté (Alcalde)

- Vocals: la Sra. Elena Bergés (Secretaria Interventora de la Corporació), el Sr. 
Roger Bosch (tècnic municipal), el Sr. Jaume Bellet (algutzir) 

- Secretari: el Sr. Ferran Lázaro, funcionari de carrera 

Assisteix el Sr. Carles Folguera, en qualitat de custodi del sobre digital. 

En  data  23  de  març  de  2019  a  les  14:00  hores  va  finalitzar  el  termini  per  a  la 
presentació de proposicions per participar en el procediment obert simplificat per a la 
concessió demanial del bar LA CULTURAL d’un edifici municipal, i de conformitat amb 
el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que ha de 
regir  aquesta  contractació  es procedeix  a  l’acreditació  dels  custodis  nomenats  per 
aquest cas, essent la Sra. Elena Bergés i el Sr. Carles Folguera, i a la obertura del 
Sobre digital a través de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

Després de la constitució de la Mesa amb el quòrum legalment exigit,  el  Secretari 
procedeix  al  recompte  de  les  proposicions  presentades;  comunica  el  nombre  de 
proposicions rebudes en forma i termini, fora de termini i el nom dels licitadors, i  es 
descarrega el certificat de l’eina Sobre Digital, que s’adjunta a l’expedient.

A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats dintre 
del termini i en la forma escaient, ordenant el President l'obertura del Sobre Digital A 
que fan referència a la documentació administrativa. 

El President acorda procedir a examinar formalment la documentació presentada, i el 
Secretari dóna fe de la relació de documents que hi consten.

La Mesa de Contractació admet la proposició següent:

1. XAVIER GARCIA GALLEGO 

Una vegada admesa la proposta, es procedeix a l'obertura del Sobre Digital B, que fa 
referència als criteris quantificables amb judici de valor, amb el següent resultat:
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Xavier Garcia Gallego. Memòria descriptiva de l’objecte del projecte. 

Després  de la  lectura  de la  documentació  avaluable  mitjançant  judici  de  valor,  no 
observant-se cap defecte, es remet aquesta als Serveis Tècnics del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell  per a la seva valoració conformement als criteris i  a la ponderació 
establerts en el Plec de clàusules administratives particulars. 

El President dóna per acabada la reunió a les 11:35 hores. I perquè quedi constància, 
el Secretari, expedeix la present acta. 

Bell-lloc d’Urgell, 26 de març de 2019

El President, El secretari, 
Carles Palau i Boté Ferran Lázaro 

(document signat electrònicament)
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