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DECRET NÚM. 206 
 
Dissabte dia 30 de març de 2013 va finalitzar el termini per a la presentació de 
proposicions per a la licitació celebrada per a l’adjudicació, mitjançant 
procediment obert, dels espais de platja d’aquest terme municipal, a efectes de 
la instal·lació i explotació comercial de serveis de temporada, d’acord amb les 
Àrees de Servei assenyalades al Pla d’Usos, que aprova la Direcció General de 
Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya. 
 

Les clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives particulars que han 
regit la licitació estableixen el següent: 

7.- MESA DE CONTRACTACIÓ  

La mesa de contractació, d’acord amb l’article 320 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, estarà constituïda de la forma següent: 

President:  L’Alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa 
 

Vocals: El regidor d’Urbanisme, Enric Miralles Torres  
  El regidor d’Hisenda, Lluís Bisbal i Pujol 
  El secretari interventor, Francesc Ortiz Amat 

El TAG d’Urbanisme, Antoni Fajardo Graupera 
L’enginyer municipal, Eduard Cot i de Torres 

    
 
Secretària: La TAG de Secretaria, Cristina Marín Carcassona 
 
Com a convidats podrà assistir un representant de cada grup polític de 
l’oposició. 

 

8.- QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL  

Un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions, la mesa de 
contractació procedirà a la qualificació de la documentació general presentada 
pels licitadors en el sobre A en sessió no pública.  

Si la mesa observés defectes materials en la documentació presentada, podrà 
concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a 3 dies perquè el 
licitador els subsani. Si la documentació tingués defectes substancials o 
deficiències materials no reparables, es rebutjarà la proposició. 

9.- OBERTURA DE PROPOSICIONS 



 

La mesa de contractació, en acte públic convocat per Decret de l’Alcaldia, 
procedirà a l’obertura dels sobres B i C. Donarà compte del resultat de la 
qualificació de la documentació general presentada pels licitadors en el sobre A 
que s’obrirà prèviament en sessió no pública, indicant els licitadors exclosos i 
les causes d’exclusió, i convidant els assistents a formular observacions que es 
recolliran en l’acta.  

Posteriorment a l’obertura dels sobre B es donarà lectura de les proposicions 
econòmiques formulades i les elevarà amb l’acta i la proposta que estimi 
pertinent a l’òrgan de contractació. 

 
Per tant, 
 
RESOLC 
 
Primer. Fixar com a dia per a la qualificació de la documentació general 
presentada pels licitadors en el sobre A en sessió no pública el dia 3 d’abril de 
2013 a les 12:00 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament. Si la mesa 
observés defectes materials en la documentació presentada, podrà concedir, si ho 
estima convenient, un termini no superior a 3 dies perquè el licitador els subsani. 
Si la documentació tingués defectes substancials o deficiències materials no 
reparables, es rebutjarà la proposició. 
 
Segon. Fixar com a dia perquè la mesa de contractació, en acte públic, 
procedeixi a l’obertura dels sobres B i C el proper dilluns dia 8 d’abril de 2013 a 
les 10:00 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament. 

 

Tercer. Donar publicitat de la present resolució a la pàgina web municipal per 
al seu coneixement. 

 

Sant Vicenç de Montalt,  2 d’abril de 2013 

 
L’alcalde       Davant meu, 
       El secretari interventor, 
 
 
 


