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DECRET

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA
Expedient:  2016/1275 33 GENSVM 
Contingut: FIXACIÓ DIA D'OBERTURA DE PROPOSTES I NOMENAMENT 
DEL TRIBUNAL

El dia 10 d’abril 2017 finalitzà el termini per a la presentació de proposicions a 
la licitació per al subministrament d’un camió amb una caixa bloquet i grua 
hidráulica destinat a la Brigada Municipal, mitjançant procediment obert i 
atenent a un sol criteri de valoració.

Segons la clàusula desena del Plec, la Mesa de Contractació de referència és 
la següent:

“Es constituirà la Mesa de contractació de conformitat amb la Disposició 
addicional segona del TRLCSP, amb la composició que determina l’art. 21 del 
RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa la LCSP. 

Estarà presidida per l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui i 
integrada pels següents quatre vocals: 
- El  regidor de Serveis Municipals
- El cap de la Brigada
- El Tresorer municipal 
- La secretària interventora accidental

Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació. Podran assistir com a 
convidats els/les regidors/es de l’oposició.”

Segons la clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives textualment 
diu:

“13. OBERTURA DE LES PROPOSICIONS 

1. El dia assenyalat a tal efecte, es constituirà la Mesa de Contractació i 
procedirà a l’obertura del sobre número 1 corresponent a la documentació 
administrativa. Si la mesa observés defectes materials o omissions 
esmenables, ho comunicarà verbalment als interessats, per telèfon o, en el seu 
defecte, per fax o correu electrònic a través dels mitjans que els licitadors hagin 
indicat en la documentació presentada, concedint-los un termini no superior a 
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tres dies hàbils per corregir-ho. En el mateix acte o, en el seu cas, una vegada 
transcorregut el termini esmentat, es determinarà el licitador o licitadors que 
hagin estat admesos així com aquells que hagin de quedar exclosos del 
procediment per no acreditar el compliment dels requisits establerts al plec de 
clàusules, indicant les causes de la seva exclusió. 
2. En acte públic posterior, es procedirà a l’obertura del sobre número 2, que ha 
de contenir la documentació relacionada en la clàusula 7.2 d’aquest plec. 
Aquest acte s’iniciarà amb un pronunciament exprés sobre la qualificació de les 
proposicions efectuades per la Mesa identificant les admeses i les excloses de 
la licitació. 
3. La Mesa de Contractació ordenarà de forma decreixent les ofertes 
presentades i elevarà a l’òrgan de contractació la proposta de classificació de 
les empreses licitadores i la proposta d’adjudicació a favor del classificat en 
primer lloc.”

Dintre del termini establert per a la presentació de propostes una única 
empresa ha presentat proposta.

RESOLC

Primer. Convocar la Mesa de contractació perquè es constitueixi, en acte 
públic, el divendres dia 12 de maig de 2017 a les 12:00 hores per a la 
obertura de la totalitat dels sobres presentats ja que únicament s’ha presentat 
una empresa a la licitació de referència.

Segon.- Nonemar el següents membres de la Corporació, com a Membres de 
la Mesa de Contractació:

- President: 

 L’alcalde-accidental, Sr. Amadeu Clofent i Rosique.

- Vocals: 

 El Regidor de Serveis Municipals, Sr. Robert Subirón Olmos.
 El Cap de la Brigada, Sr. Francesc Calderón Màrmol.
 El Tresorer municipal, Sr. Vicenç Colomé Puig.
 La secretària interventora accidental, Sra. Cristina Marín 
Carcassona.

- Com a Secretària actuarà la Sra. Maria Rosa Travesa Miquel, 
funcionària de carrera de la Corporació.

 



Tercer. Donar trasllat de la present resolució als membres de la Mesa de 
Contractació i donar-ne l’oportuna publicitat al Perfil del Contractant de la 
Corporació.

Quart.- Convidar a un representant de cada grup polític de l’oposició perquè 
assisteixi el dia detallat anteriorment per a l’obertura de sobres de la licitació de 
referència.

Sant Vicenç de Montalt, 10 de maig de 2017

L’Alcalde, Davant meu,
La secretària interventora acctal.


