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DECRET NÚM. 730 
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol�licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2013/276 38 GENSVM  
Contingut: PROJECTE URBANITZACIO ADEQUACIO DEL PARC DE LA RIERA DEL GORG 
 
Està en tràmit la licitació per a la selecció del contractista executor de l’obra anomenada 
Adequació del Parc de la Riera del Gorg (Bicicross), inclosa en el Projecte aprovat per Decret de 
l’Alcaldia número 537 de data 23 de juliol de 2013, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat. 
 
En data  27 de setembre de 2013 es va aprovar el Decret de l’Alcaldia 673 pel qual es van 
aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la licitació i es va 
demanar oferta a un mínim de tres empreses amb solvència suficient perquè presentin 
proposició per a la present licitació. 
 
Estan oportunament arxivades a l’expedient totes les invitacions. 
 
La Clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix el següent: 
 
 
14. Obertura de la documentació i de les ofertes  
 
a) Per a la qualificació dels documents i l’examen i la valoració de les ofertes, es designaran les 
persones que compondran la mesa de contractació de conformitat amb el que estableix l’article 
320 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, tret que es consideri que no és 
necessària la seva constitució, en tant que tramitat l’expedient mitjançant procediment negociat 
sense publicitat. 
 
La qualificació de la documentació presentada a què es refereix l’article 146 del Text Refós de la 
Llei de contractes del sector públic, s’efectuarà per la mesa de contractació, quan s’hagi 
constituït. En qualsevol altre cas es farà per l’òrgan de contractació, per a la qual cosa les 
referències a les actuacions de la mesa de contractació que es facin en aquest plec s’entendran 
referides a l’òrgan de contractació.  
 
b) Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, es 
comunicarà verbalment als interessats, sense perjudici que aquestes circumstàncies es facin 
públiques a través d’anuncis de l’òrgan de contractació, i es concedirà un termini no superior a 
tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o esmenin davant la mateixa mesa de 
contractació.  
 
De les actuacions es deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà d’estendre.  
 



 

c) Una vegada qualificada la documentació i esmenats, si escau, els defectes o omissions de la 
documentació presentada, es declararan admesos a la licitació els licitadors que hagin acreditat 
el compliment dels requisits previs indicats en l’article 146 del Text Refós de la Llei, i es farà 
declaració expressa dels rebutjats i de les causes del seu rebuig.  
 
d) Realitzades aquestes actuacions, s’obrirà la fase de negociació amb les empreses i, quan 
aquesta fase conclogui, es procedirà a l’adjudicació valorant les ofertes resultants de la 
negociació.  
 

Cal constituir la Mesa de Contractació, d’acord amb l’article 320 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 

Per tant,  

RESOLC 

Primer. Nomenar els següents membres de la Mesa de Contractació de la licitació per a la 
selecció del contractista executor de l’obra anomenada Adequació del Parc de la Riera del Gorg 
(Bicicross): 

President:     L’Alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa 
 

Vocals:          El regidor de Serveis Municipals, Robert Subiron Olmos. 
                        El regidor d’Hisenda, Lluís Bisbal i Pujol 
                        El secretari interventor, Francesc Ortiz Amat 

El TAG d’Urbanisme, Antoni Fajardo Graupera 
L’aparellador municipal, Lluís Buch Casals 

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

 

Segon. Fixar com a dia d’obertura de les propostes el proper dia 23 d’octubre de 2013 a les 
11:00 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament. 

Tercer. Donar publicitat de la present resolució al Perfil del Contractant de l’Ajuntament. 

 
 
Sant Vicenç de Montalt, 21 d'octubre de 2013 
 
L’Alcalde,                                                                 Davant meu, 
                                                                                  El Secretari Interventor 
 


