
 

        RESOLUCIÓ NÚM. _________ 
Exp. 2014_045 

JB_nv 

 

 

 

Vista la clàusula XV, mesa de contractació, examen de documentació, del Plec de clàusules 

administratives particulars reguladores del contracte d’obra del projecte titulat “Pas inferior 

sota la carretera N-141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren de 

Girona a Olot”, mitjançant procediment obert amb diversos criteris de valoració. 

 

Vist que el termini per presentar proposicions finalitza el dia 5 de maig de 2014. 

 

 

D’acord amb els antecedents assenyalats, i en ús de les facultats atribuïdes a la Presidència 

per l’article 15.d dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona 

 
 
RESOLC 
 

Primer. Aprovar la composició de la mesa de contractació de la present licitació, segons es 

relaciona a continuació: 

 

 President:  Sra. Francina Berini i Bassa  

 Vocals:  Sr. Jordi Batllori i Nouvilas 

Sra. Núria Josa i Arbonès 

    Sr. Martí Sels i Pagès 

 Secretari:  Sr. Jordi Batllori i Nouvilas 

 

Segon. Fixar el dia, lloc i hora per a la constitució de la mesa i l’obertura del sobre 1 de les 

proposicions presentades, segons es relaciona a continuació i convocar els membres de la 

mesa: 

 

 Dia:   8 de maig de 2014 

 Hora:  9.00 hores 

 Lloc:  Sala de reunions del Consorci de les Vies Verdes de Girona 

   C/ Emili Grahit, 13, 9è B 

   17002 Girona 

 

Tercer. Fixar el dia, lloc i hora per a l’obertura del sobre 2 sobre l’oferta econòmica segons es 

relaciona a continuació i convocar els membres de la mesa: 

 

 Dia:   13 de maig de 2014 

 Hora:  9.00 hores 



 

 Lloc:  Saló de Comissions de la Diputació de Girona 

   Pujada de Sant Martí, 4-5 

   17004 Girona 

 

Quart. Traslladar als membres de la Mesa el contingut de la present resolució i a les 

empreses licitadores la data i hora de la constitució de la Mesa per a l’obertura núm. 2 

mitjançant correu electrònic. 

 

 

Girona, 2 de maig de 2014 

 

El president 

 

 

 

   

 

Miquel Calm i Puig 

En dono fe. 

El secretari 

 

  

 

 

Jordi Batllori i Nouvilas 

 


