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ACTA D’OBERTURA DE LES PROPOSTES DE LA LICITACIÓ PE R A LA 
INSTAL.LACIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DE SERVEIS DE T EMPORADA 

A LA PLATJA DE LA TEMPORADA 2013-2016  

 

A Sant Vicenç de Montalt, essent les 10:05 hores del dia 8 d’abril de 2013, a la 
Sala de Sessions de l’Ajuntament, es constitueix la Mesa de Contractació prevista 
al punt setè del Plec de clàusules administratives particulars per l’adjudicació, pel 
sistema de concurs obert per a la instal·lació i explotació comercial de serveis de 
temporada a la Platja del terme municipal de Sant Vicenç de Montalt per la 
temporada d’estiu 2013-2016 

Presideix l’acte el senyor i Alcalde Miquel  Àngel Martínez Camarasa i formen part 
de la Mesa els membres que a continuació s’esmenten: 

Vocal:  El regidor d’urbanisme, Enric Miralles Torres 
Vocal:  El regidor de medi ambient, Robert Subiron Olmos 
Vocal:  El Secretari interventor, Francesc Ortiz i Amat 
  L’enginyer municipal, Eduard Cot Torres 

Secretària:  La TAG de Secretaria, Cristina Marín Carcassona 

L’objecte de la reunió és procedir a l’acte d’obertura dels Sobres de les sol·licituds 
presentades per optar a l’explotació d’instal·lacions temporeres a la Platja de Sant 
Vicenç de Montalt, durant la temporada 2013-2016. 

Es  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 presentades totes les ofertes pels 
sol·licitants i s’ha procedit a la qualificació de la documentació continguda en el 
Sobre A de la següent manera: 

Es fa constar que: 

 

- Al senyor Manuel Parra López, li manca la signatura de la documentació 
aportada en el sobre A, motiu pel qual en el mateix acte se’l requereix 
per subsanar-ho. 

 

Tot seguit es procedeix a l’obertura dels sobres B i C i es llegeixen resumidament. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A la vista de la documentació presentada, la Mesa proposa: 

PRIMER.- Derivar la documentació presentada als Serveis Tècnics per valorar 
els projectes presentats.  

 

I perquè consti, s’estén la present acta, signada pels components de la Mesa 
de valoració, de la qual cosa dono fe, a les 10:34 hores, el 8 d’abril de 2013. 

 

El President     Els Vocals    La Secretària 

de la Mesa 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


