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públic, es procedirà a l’obertura del sobre número 3, “proposició econòmica i millores 
puntuables mitjançant càlcul matemàtic”, prèvia comunicació verbal dels resultats de puntuació 
referents al contingut del sobre número 2. A continuació es passarà a la valoració del contingut 
de  les ofertes. 
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una oferta, sense perjudici de l’admissibilitat de  
millores. 
 
Es deixarà constància de les actuacions en l’acta corresponent. 
 
La Mesa de contractació estarà integrada per: 
 
- President: L’alcalde o regidor en qui delegui.  
 
-  Vocals:   Sr. José Maria Carnicero Martin, Regidor de l’Àrea de Cultura, la Sra. Núria 

Basart Bagot bibliotecària municipal, un representant de la Gerència de serveis  
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Sra. Maria Teresa Llor Serra, 
Interventora, i la Sra. Mercè Gobartt Vázquez,  secretaria de l’Ajuntament.  

  
- Secretària: Anna Gambín  Nogué com a titular i Gemma Gambin Nogué  com a substituta, 

administratives de l’Ajuntament. 
 
. 
CLÀUSULA ONZENA. Prerrogatives de l’administració 
 
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
ostenta les prerrogatives següents: 
a) Interpretació del contracte. 
b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment. 
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic. 
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes. 
 
 
 
 
CLÀUSULA DOTZENA. Requeriment de Documentació. 
 
L’obertura de les ofertes s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data 
de finalització del termini per a la presentació d’aquestes. 
 
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el 
requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació 
per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Real 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 

 
 


