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ACTA D’OBERTURA 

A Sant Vicenç de Montalt, essent les 12:01 hores del dia 1 d’abril de 2010, al 
despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament, es constitueix la Mesa de Valoració 
nomenada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de març  de 2010, per a procedir a 
l’obertura de les proposicions presentades per a l’adjudicació de l’explotació de 
les guinguetes número 4 i 5 a la platja de Sant Vicenç de Montalt durant la 
temporada estiuenca de  2010, sobre A, mitjançant procediment obert. 

La Mesa està presidida pel senyor Alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa i els 
vocals següents: 

VOCAL:    - Sra. Lluïsa Grimal Colome 

VOCAL:   - Sr. Toni Fajardo Graupera 

    

No assisteixen  els Senyor/es 

-Sr. Amadeu Clofent Rosiqué, Regidor 

-Sra. Fina Navarro Nicolás, Regidora 

- Sr. Lluís Bisbal Pujol. 

- Sr. Enric Miralles Torres, Regidor 

- Sr. Miquel Pujol Ramon, Regidor 

- Sr. Eduard Cot de Torres, Enginyer Municipal 

 

Actua com a Secretari, el Sr. Francesc Ortiz Amat, que certifica 

L’objecte de la reunió és procedir a l’acta d’obertura del Sobre A de les sol·licituds 
presentades per optar a l’explotació de les guinguetes número 4 i 5 a la platja de 
Sant Vicenç de Montalt durant la temporada 2010. 

El  Secretari  dóna lectura a l’anunci referit i les disposicions legals concordants 
amb l’acte administratiu a què es refereix el present document. 



 

  

La Presidència dóna compte que han estat admeses les dues ofertes 
presentades pels sol·licitants i s’ha procedit a la qualificació de la documentació 
continguda en el Sobre A: 

- Sr. Manuel Parra Lopez 

- J. Hostelera S.L. 

 

 

I perquè consti, s’estén la present acta, signada pels components de la Mesa 
de Contractació, de la qual cosa dono fe, com a Secretari autoritzat, a les 
12:10. 

 

 

 

El President       El Secretari 

de la Mesa 

       


