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DECRET NÚM. 510 
 
Per acord de Ple de la Corporació de data 30 de maig de 2013 es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per al contracte del servei de 
manteniment de l’enllumenat públic del municipi de Sant Vicenç de Montalt, tot 
convocant-ne la licitació. 

Els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el contracte 
estableixen en la seva clàusula vint-i-quatrena la composició de la Mesa de 
Contractació.  

Cal establir el calendari per a l’obertura del sobre número 1 per a la qualificació 
de la documentació presentada. Si la mesa observés defectes o omissions 
esmenables en ella, ho comunicarà per correu electrònic a l’adreça designada 
pel licitador a l’Annex 4. Model acceptació de mitjans electrònics de 
comunicació; sense perjudici de fer públiques aquestes circumstàncies per 
mitjà del tauler d’anuncis, concedint un termini no superior a tres dies hàbils 
perquè els licitadors els corregeixin o solucionin davant la mateixa mesa, sense 
perjudici del que estableix l’article 22 del RGLCAP. 

Així mateix, segons la clàusula vint-i-sisena de l’esmentat Plec, l’acte públic 
d’obertura pública de les proposicions admeses es realitzarà en el lloc i dia 
indicats en l’anunci de licitació. 
 
A la vista de tot l’esmentat, RESOLC 
 
Primer. Fixar com a dia d’obertura del sobre número 1 de la licitació del 
contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic del municipi de 
Sant Vicenç de Montalt, tot convocant-ne la licitació, en acte no públic, el 
proper dia 29 de juliol de 2013, a les 9:00 hores a la Sala de Sessions de 
l’Ajuntament.  
 
Tal i com estableix el corresponent anunci de licitació, l’acte públic d’obertura 
del sobre número 2 serà el proper dia 2 d’agost de 2013 a les 9:00 hores a la 
Sala de Sessions de l’Ajuntament. 
 
Segon. Publicar la present resolució al perfil del contractant i als membres de 
la Mesa. 
 
Sant Vicenç de Montalt, 18 de juliol de 2013 
 
L’Alcalde,                                                                 Davant meu, 
                                                                                  El Secretari Interventor 


