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DECRET NÚM. 2 

Per acord de Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2012 es va 
aprovar l’inici de l’expedient de contractació de l’obra anomenada “Prolongació 
del Carrer de Baix”, mitjançant procediment negociat sense publicitat, obra 
finançada en part per la Generalitat de Catalunya en el marc del PUOSC 2008-
2012. 

Es va procedir a la invitació a diverses empreses a participar en la licitació i es 
va atorgar un termini de deu dies hàbils per tal de presentar ofertes. 

Un cop finalitzat el termini esmentat, cal procedir al nomenament de la Mesa de 
Contractació i fixar un dia per a l’acte d’obertura de les ofertes, de conformitat 
amb el que estableix l’article 320 del Text Refós 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 “PROLONGACIÓ DEL 
CARRER DE BAIX”  a les següents persones: 

President: L’Alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa 

Vocals: El regidor d’Urbanisme, Enric Miralles Torres  

El regidor d’Obres i Serveis, Robert Subiron Olmos 

El secretari interventor, Francesc Ortiz Amat 

El TAG d’Urbanisme, Antoni Fajardo Graupera 

Secretària: La TAG de Secretaria, Cristina Marín Carcassona 

Es convida a l’acte d’obertura, sense que formin part de la Mesa, els integrants 
dels Grups Polítics de l’oposició perquè puguin participar del procés. 

Segon. Fixar com a dia d’obertura de les proposicions, el proper dia 10 de 
gener de 2013, a les 11:30 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, 7 de gener de 2013 

L’alcalde        Davant meu, 

El secretari interventor, 

 
 
 
 
 


