
 

RESOLUCIÓ P-2017/712/1440 
2017/1151 
 
Atès que en data 3 d’octubre de 2017 es va acordar aprovar els Plecs de condicions Tècniques i Administratives 
particulars que han de regir les contractacions tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. 
 
Atès que al mateix acord es va aprovar iniciar l’expedient de contractació mitjançant la convocatòria de concurs de 
direcció d’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut per tràmit ordinari i procediment obert, de la següent durada 
i tipus de licitació: 
 

- “Projecte constructiu de la remodelació i canvi del sistema de tractament de l’EDAR Sant Llorenç Savall. TM 
Sant Llorenç Savall. Modificat 1. Col·lectors”. 

- Durada: 11 mesos. 
- Tipus: 50.629,57 € (IVA exclòs). 

 
Atès que en data 31 d’octubre de 2017 ha estat publicat al BOP l’anunci de licitació amb referència al contingut del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que estableix 
l’article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Designar els membres que conformen la Mesa de Contractació, que seran els següents: 

- Sr. Albert Solà i Rovira (Gerent del Consorci), que actuarà com a President de la Mesa. 
- Sr. Mario Oliver Molero, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 
- Sr. Pere Aguiló i Martos, Vocal (Director d’operacions). 
- Sr. Manuel Ramal i Mata, Vocal (Secretari del Consorci). 
- Sr. Antonio José Hierro Medina, Vocal (Interventor del Consorci). 

 
Segon: Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil de Contractant amb una antelació mínima de set 
dies respecte de la reunió que s’hagi de celebrar per a la qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Així ho mana i ho signa el President , en Sergi Mingote i Moreno, a Granollers a 2 de novembre de 2017; el Secretari, 
en dóna fe. 
 
El President,  Davant meu, el Secretari  

 

 

Sergi Mingote Moreno  Manuel Ramal i Mata 
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