
MERCATS {t$
I AJUNTAMENT DE

lnnnngonADE TARRAGONA

ACTA OBERTURA SOBRE 1 I 2

Documentació Formali Memória Técnica

crssró oNERosA o'ús oe¡-s LocArs I pARADES DEt MERcAT DE ToRREFoRTA

AcrA MEsA corurRacrncró

Per videoconferéncia i presencialment, sent les L6.30 hores del dia 22 de juny de 2021, es

constitueix la Mesa de contractació per tal de procedir a l'obertura de i qualificació de la

documentació formal ide la documentació avaluable amb criteris sotmesos a judici de valor,
en el procediment per la cessió onerosa d'ús dels locals i parades del Mercat de Torreforta

Composició de la Mesa:

Presidéncia: Sr. Dídac Nadal i Abad, President del Consell d'Administració d'ESPIMSA.

Secretaria: Sra. Mónica Garcia i Colomé, Directora de Mercats d'ESPIMSA.

Vocals Sr. Daniel Milá iZaragoza, Gerent d'ESPIMSA

Sra.Maria Soledad Bonet, Presidenta Associació de venedors del Mercat de
Torreforta
Sr. Joan Anton Font i Monclús , Secretari del Consell d'Administració
d,ESPIMSA.

Per la Secretária de la Mesa es dona compte que a aquesta licitació s'han presentat dins de

termini, un nombre total de quatre pliques, corresponents a les següents empreses i/o
persones físiques:

1.-Francisco Garcia Calero
2.-Núria Arévalo Pascual

3.-Younnes Rich

4.-Mohamed Mallouk

Seguidament,es qualifica que documentació formal aportada per totes quatre pliques i

aquesta és correcta.

Acte seguit, es procedeix a l'obertura del sobre 2. Memoria Tecnica,

documentació avaluable m¡tjangant criteris objectius de valoració.
que conté la

Revisada la documentació continguda als sobres 2, es comprova que

L. Francisco Garcia Calero, aporta la memória técnica iaquesta és correcta
2. Núria Arévalo Pascual, aporta la memória técnica iaquesta és correcta
3. Younnes Rich, aporta la memória técnica iaquesta no és correcta, doncs es

presenta a uns lots on I'activitat requerida ha de ser qualsevol activitat no

alimentaria.
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4. Mohamed Mallouk, aporta la memória técnica i aquesta és correcta

En virtut de de tot l'exposat, la Mesa de contractació acorda per unanimitat:

Primer.- Tenir com a presentats i admetre en el procediment de referéncia a les següents

empreses licitadores:

L. Francisco Garcia Calero
2. Núria Arévalo Pascual

3. Mohamed Mallouk

Segon.- Donar trasllat de tota la documentació relativa al Sobre B al Gerent d'ESPIMSA, per tal
emeti informe de valoració de de la memória técnica

A la vista de I'anterior, la Mesa acorda convocar la Mesa novament per al dijous 8 de juliol a

les 16:30 a les dependéncies d'ESPIMSA per realitzar l'acta d'obertura del Sobre 3:

Proposició Económica.
El President dona per acabat l'acte, s'aixeca la sessió a les L7'L5 hores, ide tot el que
antecedeix, com a Secretária, estenc aquesta acta, que signen amb mi la resta de membres de
la Mesa.

El President, Sr. Dídac Nadal
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