DECRET
Exp.: 2773/2018
Vistos els informes emesos per l’arquitecte municipal en dates 8 i 23 de juliol de 2019 i la
diligència del cap de negociat de Serveis Generals de data 30 de juliol de 2019, sobre les
proposicions presentades pel concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció
de la proposta arquitectònica que serveixi de base per l’adjudicació dels serveis de redacció
de l’avantprojecte per la biblioteca, arxiu i radio municipals d’Argentona, així com la possible
ulterior adjudicació al guanyador dels posteriors contractes de serveis relatius a la redacció
del projecte bàsic, projecte executiu, estudi de seguretat i projecte ambiental de les obres.
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Primer.- L’òrgan de contractació per l’adjudicació del contracte de projectes amb intervenció
de jurat per a la selecció de la proposta arquitectònica que serveixi de base per l’adjudicació
dels serveis de redacció de l’avantprojecte per la biblioteca, arxiu i radio municipals
d’Argentona, així com la possible ulterior adjudicació al guanyador dels posteriors contractes
de serveis relatius a la redacció del projecte bàsic, projecte executiu, estudi de seguretat i
projecte ambiental de les obres, procedirà a l’obertura del sobre 2, el dia 12 de setembre
de 2019 a les 12:15 hores.
Segon.- Assistirà a l’alcalde, Sr. Eudald Calvo Català, els següents treballadors municipals:
Sra. Miriam Tenas i Camps, Secretària de la Corporació
Sra. Maite Pérez Vicente, Interventora de la Corporació
Sr. Xavier Roca Pigem, arquitecte municipal
Sr. Antoni Maymó Puig, Cap de Negociat de Serveis Generals
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats.
Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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