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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I INFORME TÈCNIC; DECRETS I ACTES DE LA 
MESA DELS CONTRACTES ADJUDICATS AL 2015 

 

 Contracte de gestió i explotació dels serveis d’educació i pràctica esportiva, 
mitjançant concessió administrativa, de l’Ajuntament de Sant Cugat  
(exp. núm. 04/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Decret de modificació del calendari de reunions de la Mesa de Contractació 

 Decret de modificació de la data d’obertura del sobre 3 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de servei de transport adaptat (exp. núm. 15/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Decret de designació de vocal-interventor suplent 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de serveis de recollida, guarda i custòdia d’animals de companyia 
abandonats o perduts i gestió de les colònies controlades de gats (exp. núm. 
17/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de (exp. núm. 18/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Decret de modificació de la data d’obertura del sobre 3 

 Decret de designació de secretària suplent 

 Decret de designació de vocal tècnica suplent 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de subministrament d’energia elèctrica i gas a l’Ajuntament de Sant 
Cugat i organismes autònoms dependents (exp. núm. 29/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Decret de modificació de la data d’obertura del sobre 2 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de subministrament i serveis de manteniment de terminals de radio 
digital TETRA i accessoris de la xarxa RESCAT de l’Ajuntament de Sant Cugat 
(exp. núm. 36/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de serveis de pintura per dependències municipals (exp. núm. 
40/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

http://santcugat.cat/files/651-8625-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_04_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8626-fitxer/Decret_modificacio_calendari_de_reunions_de_la_mesa_04_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8627-fitxer/Decret_modificacio_data_obertura_sobre_3_04_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8628-fitxer/Informe_tecnic_04_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8629-fitxer/Acta_qualificacio_documentacio_04_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8630-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_15_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9181-fitxer/Decret_vocal_interventor_suplent_15_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8631-fitxer/Informe_tecnic_15_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8632-fitxer/Acta_qualificacio_documentacio_15_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8633-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_17_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8634-fitxer/Informe_tecnic_17_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8635-fitxer/Acta_qualificacio_documentacio_17_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9183-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_18_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9184-fitxer/Decret%20modificacio%20data%20obertura%20sobre%203%2018_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9185-fitxer/DECRET%20SUBSTITUCIO%20SECRETARIA%20MESA%2018_14%20i%20resta%20de%20meses.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9186-fitxer/DECRET_SUBSTITUCIO_vocal_tecnica_MESA_18_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9187-fitxer/Informe_tecnic_18_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9188-fitxer/ACTA_QUALIFICACIO_EXP_18_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8636-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_29_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8637-fitxer/Decret_modificacio_data_obertura_sobre_2_29_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8638-fitxer/Acta_qualificacio_documentacio_29_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8639-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_36_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8640-fitxer/Informe_tecnic_36_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8641-fitxer/Acta_qualificacio_documentacio_36_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8643-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_40_14.pdf
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 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de serveis d’auditoria interna del sistema de gestió integrat de 
l’Ajuntament (exp. núm. 42/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Decret de modificació de la data d’obertura del sobre 3 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de subministrament i instal·lació de jocs infantils, de lleure i esport 
al municipi (exp. núm. 44/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Decret de rectificació d’errada material en el decret de designació de la Mesa 

 Decret de modificació de la data d’obertura del sobre 3 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de (exp. núm. 46/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Decret de designació de vocal tècnic i vocal interventor suplents 

 Informe tècnic solvència 

 Quadre de puntuacions annex a l’informe 

 Decret de designació del Jurat 

 Decret de designació de president i vocal del Jurat 

 Acta de selecció de participants a la segona fase 

 Acta de declaració de guanyador del concurs 

 Contracte de serveis de redacció de projectes i execució d’obres de 
construcció del pavelló esportiu de la Guinardera (exp. núm. 47/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Decret de rectificació del calendari de reunions de la Mesa de Contractació 

 Decret de modificació de la data d’obertura del sobre 3 

 Decret de segona modificació de la data d’obertura del sobre 3 

 Decret de designació de vocal-tècnic suplent i interventor accidental 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de subministrament i instal·lació, en règim de lloguer sense opció 
de compra, i serveis de manteniment dels desfibril·ladors pel municipi dins el 
projecte de “Sant Cugat territori cardioprotegit” (exp. núm. 49/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Decret de substitució de la presidenta de la Mesa de Contractació 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

http://santcugat.cat/files/651-8644-fitxer/Informe_tecnic_40_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8645-fitxer/Acta_qualificacio_documentacio_40_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8646-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_42_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8647-fitxer/Decret_modificacio_data_obertura_sobre_3_42_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8648-fitxer/Informe_tecnic_42_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8649-fitxer/Acta_qualificacio_documentacio_42_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8650-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_44_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8651-fitxer/Decret_rectificacio_errada_material_en_decret_Mesa_44_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8652-fitxer/Decret_modificacio_data_obertura_sobre_3_%2044_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8653-fitxer/Informe_tecnic_44_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8655-fitxer/Acta_qualificacio_documentacio_44_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9189-fitxer/Decret_designacio_Mesa_concurs_projectes_La_Unio_46_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9190-fitxer/DECRET_DESIGNACIO_VOCAL_TECNIC_I_INTERVENTOR_SUPLENTS_46_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9191-fitxer/Informe_valoracio_solvencia_professional_especifica_46_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9192-fitxer/quadre_puntuacions_annex_46_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9193-fitxer/Decret_designacio_Jurat_La_Unio_46_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9194-fitxer/DECRET_DESIGNACIO_PRESIDENT_I_VOCAL_46_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9195-fitxer/ACTA_SELECCIO_Concurs_de_projectes_UNio_46_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9196-fitxer/ACTA_%204a_%20SESSIO_TREBALL_JURAT_46_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8656-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_47_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8657-fitxer/Decret_rectificacio_del_calendari_de_reunions_de_la_Mesa_47_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8659-fitxer/Decret_modif_data_obertura_sobre_3_47_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8660-fitxer/Decret_segona_modificacio_data_obertura_sobre_3_47_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8661-fitxer/Decret_designacio_vocal_tecnic_suplent_i_interventor_accidental_47_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8662-fitxer/Informe_tecnic_47_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8663-fitxer/Acta_qualificacio_documentacio_47_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8664-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_49_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8665-fitxer/Decret_substitucio_presidenta_Mesa_49_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8666-fitxer/Informe_tecnic_49_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8667-fitxer/Acta_qualificacio_documentacio_49_14.pdf
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 Contracte de serveis de gestió de la runa provinent de les obres i de les 
actuacions realitzades per la Brigada d’Obres i Serveis Municipals (exp. núm. 
50/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de subministrament del mobiliari estàndard per a la biblioteca 
Miquel Batllori de Volpelleres (exp. núm. 55/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Resolució de modificació de la data d’obertura del sobre 3 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de (exp. núm. 61/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Decret de designació de president suplent 

 Decret de modificació de la data d’obertura del sobre 3 

 Decret de designació de vocal interventor suplent 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de (exp. núm. 65/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Decret de rectificació del calendari de la Mesa de Contractació 

 Decret de designació de vocal tècnic i interventor suplents 

 Decret de designació de president suplent 

 Decret de modificació de la data d’obertura del sobre 3 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de (exp. núm. 69/2014) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Decret de designació de president suplent 

 Decret de modificació de la data d’obertura del sobre 3 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 Contracte de (exp. núm. 23/2015) 

 Decret de designació de la Mesa de Contractació 

 Informe tècnic 

 Acta de qualificació de documentació administrativa i proposta d’adjudicació 

 

http://santcugat.cat/files/651-8668-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_50_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8669-fitxer/Informe_tecnic_50_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8670-fitxer/Acta_qualificacio_documentacio_50_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8671-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_55_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8672-fitxer/Resolucio_modif_data_obertura_sobre_3_55_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8673-fitxer/Informe_tecnic_55_14.pdf
http://santcugat.cat/files/651-8674-fitxer/Acta_qualificacio_documentacio_55_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9198-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_61_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9199-fitxer/DECRET_SUBSTITUCIO_PRESIDENT_MESA_61_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9200-fitxer/Decret_modificacio_data_obertura_sobre_3_61_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9201-fitxer/DECRET_INTERVENTOR_ACCIDENTAL_61_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9202-fitxer/Informe%20valoracio%20licitacio%20VS.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9203-fitxer/ACTA_QUALIF_DOC_61_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9204-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_65_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9204-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_65_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9205-fitxer/Decret_rectificacio_del_calendari_Mesa_65_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9206-fitxer/DECRET_DESIGNACIO_VOCAL_TECNIC_I_INTERVENTOR_SUPLENTS_65_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9207-fitxer/DECRET_PRESIDENT_MESA_suplent_65_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9208-fitxer/Decret_modificacio_data_obertura_sobre_3_65_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9209-fitxer/Informe_tecnic_valoracio_sobre_2_65_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9210-fitxer/ACTA_QUALIF_DOC_65_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9211-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_69_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9212-fitxer/DECRET_PRESIDENT_MESA_suplent_69_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9213-fitxer/Decret_modificacio_data_obertura_sobre_3_69_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9214-fitxer/Informe_tecnic_valoracio_sobre_2_69_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9215-fitxer/ACTA_QUALIF_DOC_69_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9216-fitxer/Decret_designacio_Mesa_contractacio_23_15.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9217-fitxer/Informe_tecnic_23_15.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9218-fitxer/ACTA_QUALIF_DOC_23_15.pdf

