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DECRET NÚM. 616 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GESTIO ENER GETICA 
 
Expedient:  2013/288 89 CMAJO  
 
Contingut: LICITACIÓ SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC I 
SEMAFÒRIC 
 
Per acord de Ple de la Corporació de data 30 de mai g de 
2013 es va aprovar l’expedient de contractació, mit jançant 
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 clàusu la vint-
i-quatrena la composició de la Mesa de Contractació . 
 
En data 29 de juliol de 2013 es va procedir a la 
qualificació dels sobres  1 de les ofertes presenta des a la 
licitació i es va declarar admeses totes les empres es. 
 
En data 2 d’agost de 2013 es va procedir a l’obertu ra dels 
sobres 2 de les ofertes presentades, que correspone n a la 
documentació tècnica. 
 
Un cop obertes, d’acord amb la clàusula vint-i-sise na del 
Plec de Clàusules Administratives que ha regit la 
licitació, s’ha elaborat informe tècnic. 
 
Un cop emès l’informe esmentat, cal que el convoqui  la 
sessió d’obertura pública del sobre número 3. Caldr à 
comunicar la convocatòria als licitadors a la direc ció de 
correu electrònic que figuri en la seva proposició,  i es 
publicarà en el perfil del contractant amb una ante lació 
mínima de 3 dies. 
 
La sessió pública s’iniciarà amb la lectura de la v aloració 
de la mesa. La ponderació assignada als criteris qu e 
depenen de judici de valor es donarà a conèixer en aquest 
moment. Posteriorment es procedirà a l’obertura del  sobre 
número 3. 
 



 

Per tant, RESOLC 
 
Primer. Fixar com a dia d’obertura del sobre número  3 de la 
licitació del contracte de serveis de manteniment d e 
l’enllumenat públic del municipi de Sant Vicenç de Montalt, 
en acte públic, el proper dia 4 de setembre de 2013  a les 
12:00 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament. 
 
Segon. Publicar la present resolució al perfil del 
contractant i als membres de la Mesa i comunicar-la  
oportunament als licitadors, d’acord amb el Plec de  
Clàusules Administratives que han regit la licitaci ó, amb 
la suficient antelació. 
 
Sant Vicenç de Montalt, 29 d' agost de 2013 
 
L’Alcalde accidental,  
                                Davant meu, 
 
                                                           
                        El Secretari accidental, 
 
 


