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ACTA D’OBERTURA 

LICITACIÓ OBRA PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC  DE L’ENTORN 
DE L’ESGLÉSIA. 

 

A Sant Vicenç de Montalt, essent les 12:05 hores del dia 19 d’abril de 2010, a la 
Sala de Sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els senyors Miquel Àngel 
Martínez Camarasa, Alcalde President i Francesc Ortiz Amat, Secretari 
Interventor, per tal de procedir a l’obertura de les proposicions presentades a la 
licitació per a la selecció del contractista executor de l’obra anomenada: 
PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT DE L’ENTORN DE L’ESGL ÉSIA, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
D’acord amb la clàusula 18 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
han regit la licitació, en consonància amb l’article 295.1 de la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic, no és necessària la constitució de Mesa de 
Contractació, en tant que procediment negociat sense publicitat.  

Es constata que es van cursar invitacions per a presentar proposicions a la 
licitació i es va atorgar un termini de 5 dies hàbils per presentar-les. 

Dins el termini atorgat, han presentat proposta per Registre d’Entrada les 
empreses que tot seguit s’esmenta: 

 

- PERE FERRER, S.L 

- ELECTRICITAT BOQUET, S.L 

- JAUME TRESSERRAS, S.L 

- ELECNIA, S.L 

- BITEL INTEGRADOR, S.L 

- CONSTRUC-GREEN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L 

 

La clàusula 18 del Plec també estableix el procediment que cal seguir per obrir i 
valorar les propostes, per tant, en aquest acte, es procedeix a obrir la 
documentació administrativa continguda al sobre número 1. 



 

 

Comprovats tots els sobres amb número 1 presentats pels licitadors, es constata 
que tota la documentació és correcta i, es comunica al senyor Vicenç Colomé 
Puig, tresorer municipal, que es procedirà amb la seva presència a l’obertura dels 
sobres número 2 i es farà proposta d’adjudicació. 

 

I perquè així consti, s’estén la present acta quan són les 12:30 hores. 

 

El Secretari Interventor     L’Alcalde 

       

 

 

 

 

 

 


