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C E R T I F I C O :

La tramitació i l’aprovació de l’expedient de contractació s’ha realitzat respectant la
normativa prevista als articles 109 i 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), a la Disposició Addicional Segona de la citada Llei i a l’article
274.1a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El preu màxim de la licitació s’establia en la quantitat de 288.986,23 euros (IVA exclòs).
En data 5 de desembre de 2017, va sortir publicat al BOPB l’anunci de la licitació.
En data 9 de gener de 2018 es va dur a terme l’obertura dels sobres “A” amb la
documentació administrativa, de la licitació de les obres d’adequació de la Plaça del
Mil·lenari. Les 4 empreses que van presentar-se a la licitació van ser acceptades.
En data 16 de gener de 2018 es va dur a terme l'obertura pública dels sobres “B”
corresponents a la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor.
En data 6 de febrer de 2018 es va dur a terme l’obertura pública dels sobres “C” amb la
documentació tècnica amb criteris d’avaluació automàtica i es va acordar proposar a la
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En data 27 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar l’inici de
l’expedient de contractació de les obres d’adequació de la Plaça del Mil·lenari, per
urgència i mitjançant un procediment obert.
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“APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA A L’EMPRESA EUROCATALANA OBRES I
SERVEIS, S.L DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DEL MIL·LENARI, CONVOCAT
PER URGÈNCIA I MITJANÇANT UN PROCEDIMENT OBERT.

Triadó Bergés, Josep

Que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 19 de març de
2018 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

La proposta presentada per l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L., en data 18
de desembre de 2017, amb RGE núm. 6577 és la següent:
-Proposició econòmica:

249.053,18€ (IVA exclòs)
52.301,17€ (21% IVA)
301.354,35€ (IVA inclòs)

En data 19 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local va acordar requerir la
documentació necessària per a l’adjudicació definitiva del contracte a l’empresa
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L., atès que es va considerar que la seva
proposició estava qualificada i, per tant, era susceptible de ser aprovada per
l’Ajuntament, d’acord amb els criteris i objectius establerts en els plecs de clàusules
administratives particulars incorporats a l’expedient.
En data 28 de febrer de 2018 i número de RGE 911, l’empresa EUROCATALANA OBRES
I SERVEIS, S.L., va presentar la documentació per a formalitzar el contracte, d’acord
amb el que s’exigeix en el plec de clàusules administratives particulars.
Vist el que disposa l’article 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP).
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EUROCATALANA OBRES Y SERVEIS, S.L
COYNSA-2000, S.L
HIDRÁULICA Y OBRAS, S.A
CIVIL STONE, S.L

PUNTUACIÓ
TOTAL
Fins a 105
punts
103,02
102,45
101,00
100,02
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3
4

PROPOSTA
ECONÒMICA
Fins a 80
punts
79,02
78,45
80,00
79,02

Triadó Bergés, Josep

PREU DE LICITACIÓ

PROJECTE
EXECUCIÓ
Fins a 25
punts
24
24
21,00
21,00
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Junta de Govern Local la contractació de l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,
S.L., atès va estar l’empresa que va presentar l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el
que consta a la taula amb la puntuació corresponent a la suma dels sobres ‘B’ i ‘C’ que
es transcriu a continuació:
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Vistes les competències que em van ser conferides per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant un Decret de data 23 de juny de 2015, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS

3. INFORMAR a l’empresa adjudicatària que, dins del termini dels 8 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació en la forma prevista a
l’article 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),
haurà de comparèixer davant la Secretària General de l’Ajuntament per tal de
formalitzar el contracte en un document administratiu.
4. NOTIFICAR aquests acords a l’adjudicatari, i al servei d’Intervenció, per al seu
coneixement i efectes.
5. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del Contractant” del Web
municipal de l’esmentada adjudicació.
6. FACULTAR al Sr. Alcalde per a què pugui signar qualsevol document que calgui
per a fer efectius els acords precedents.”
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Anualitat Import
Aplicació pressupostària
2018
275.775,32€ 500/1532/61900 LL. BARRIS URBANITZACIÓ DE CARRERS
2018
25.579,03€ 500/1532/60900 LL. BARRIS OBRES URBANITZACIÓ
TOTAL
301.354,35€
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2. DISPOSAR la despesa de 301.354,35€ (IVA inclòs) en concepte de la
contractació de les obres d’adequació de la Plaça del Mil·lenari de Premià de
Dalt amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Triadó Bergés, Josep

1. ADJUDICAR DEFINITIVAMENT a l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,
S.L., amb CIF B-62554035, la contractació de les obres d’adequació de la Plaça
del Mil·lenari pel preu de 249.053,18€ (IVA exclòs).
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L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió anteriorment
expressada, amb les reserves previstes en l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals.

Vist i Plau

La Secretària
Mireia Boté i Massagué
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L’Alcalde
Josep Triadó i Bergés
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

Triadó Bergés, Josep

I perquè així consti expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcalde.

