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Tarragona, a les dotze hores i cinc minuts del dia u de desembre  de   dos mil quinze, a la seu de l’Empresa 
de Desenvolupament Econòmic, es reuneixen les persones que a continuació es relacionen, per a dur a 
terme l’acte d’obertura de les ofertes en la contractació del servei de neteja pel procediment obert de les 
instal·lacions  del Palau Firal i de Congressos de Tarragona gestionats per l’empresa EMDET,SA 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Jordi Dies Monclús, Gerent de l’EMDET 
Sra. Rocio León Aller, Representant del PSC al Consell d’Administració de l’EMDET 
Sra. Lorena Roldán Suarez, Representant de C’s al Consell d’Administració de l’EMDET 
Sr. Jordi Fortuny Guinart, Representant d’ER al Consell d’Administració de l’EMDET 
Sr. Albert Abelló Hierro, Representant de CiU al  Consell d’Administració de l’EMDET 
Sra. Marta Rovira Martín, Cap del Dep. De Producció a l’EMDET 
Sra. Lydia Cintas Foguet, Cap del Dep. D’Administració de l’EMDETSA 
 
Actua de Secretaria la Sra. Teresa Milà Rovira, Secretaria Delegada del Consell d’Administració de 
l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, SA. 
 
El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, SA 
(EMDETSA), en data 15 de setembre de 2015, va aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques 
per a la contractació dels serveis de neteja per procediment obert de les instal·lacions del Palau Firal i de 
Congressos de Tarragona, situat al carrer Arquitecte Rovira, núm.2 de Tarragona , Aquesta informació es 
publica al perfil del contractant www.palaucongrestgna.com 
 
Als efectes, amb data 6 de novembre es va anunciar a través del BOPT  la licitació per a la presentació de 
les ofertes, d’acord amb el  Plec de Clàusules Administratives així com el Plec de Clàusules Tècniques. Les 
empreses presentades són SERVEIS ARENSIS, S.L. i  MABE 2004, SL 
 
I en data 23 de novembre, les dos empreses han presentat davant les oficines de l’EMDET,SA els sobres 
amb les ofertes requerides. 
 
Es comença la sessió amb l’obertura dels sobres A: 
 
SOBRE A, de l’empresa SERVEIS ARENSIS, SL corresponent a la documentació formal, es comprova si 
presenta la documentació exigida, i és tot correcte, a falta de comprovació de la vigència de les dades del 
RELI. 
 
SOBRE A, de l’empresa MABE 2004, SL corresponent a la documentació formal, es comprova si presenta la 
documentació exigida, i tot és correcte, a falta de comprovació de la vigència de les dades del RELI. 
 
 
 
I essent les dotze hores i vint-i-cinc minuts del dia indicat anteriorment, es dona per tancada l’obertura del 
sobre A previst en el Plec de condicions regulador d’aquesta contractació 
 
. 
 
 
 
Sra. Rocio León Aller     Sr. Jordi Dies Monclús 
       Gerent de l’EMDET  
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Sra. Lorena Roldán Suarez,    Sr. Jordi Fortuny Guinart,  
 
 
 
 
Sr. Albert Abelló Hierro      Sra. Marta Rovira Martín 
 
 
 
 
Sra. Lydia Cintas Foguet 
 
 
 
 

 
 
 
 

Teresa Milà Rovira 
Secretaria Delegada del Consell d’Administració 

 


