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DECRET 
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 28 d’abril de 2010 es va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a l’obra 
anomenada “Projecte d’Urbanització de la Zona Verda del Carrer Terral” i 
simultàniament, es van aprovar els Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars que regeixen la licitació. 
 
Es va convidar a un total de 14 empreses perquè presentessin les seves 
propostes en un termini de deu dies hàbils. 
 
Han presentat proposta un total de 8 empreses. 
 
La qualificació de la documentació presentada a què es refereix l’article 130.1 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, s’efectuarà 
per la mesa de contractació, quan s’hagi constituït. En qualsevol altre cas es 
farà per l’òrgan de contractació, per a la qual cosa les referències a les 
actuacions de la mesa de contractació que es facin en aquest plec s’entendran 
referides a l’òrgan de contractació.  
 
En tractar-se d’un procediment negociat sense publicitat és potestativa la 
constitució de Mesa de Valoració de les ofertes. No obstant, aquesta Alcaldia 
considera que per aquesta licitació sí és necessària. Per això, es designaran 
les persones que compondran la mesa de contractació de conformitat amb el 
que estableix la disposició addicional segona, apartat 10, de la Llei de 
contractes del sector públic.  
 
Per tant,  
 
RESOLC 
 
Primer. Nomenar com a membres de la Mesa de Valoració per a l’obertura i 
avaluació de les ofertes presentades a la licitació, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, de l’obra anomenada “Projecte d’Urbanització de la 
Zona Verda del Carrer Terral” a les següents persones: 
 

President: L’alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa 
 

Vocals: El regidor d’Urbanisme, Enric Miralles Torres 
  El secretari interventor, Francesc Ortiz Amat 

El TAG d’Urbanisme, Antoni Fajardo Graupera 
  L’aparellador Municipal, Lluís Buch Casals  
 
Secretària: La TAG de Secretaria, Cristina Marín Carcassona 

 
Segon. Fixar com a dia d’obertura de les proposicions, el proper dia 31 de maig 



 

de 2010 a les 12:00 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Publicar la present resolució al perfil del contractant i donar-ne trasllat 
als licitadors i als membres de la Mesa. 
 
Sant Vicenç de Montalt, 20 de maig de 2010 
 
L’alcalde       Davant meu, 
       El secretari interventor, 
 
 


