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AJUNTAMENT DE PREMIA DE DALT
Contractació de les obres del BTT La Poma

INFORME ARQUITECTE MUNICIPAL
Sol·licitant:
El present informe s’emet a sol·licitud del departament de Secretaria de l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Objecte:
Es la valoració de les millores exposades al sobre B per les empreses participants i relacionades amb el
perfil longitudinal de les rampes a funbox i foampit, incorporades a la “Documentació tècnica que depèn
d’un judici de valor per a la contractació de les obres d’arranjament i construcció d’un nou Foampit i
Resit al BTT La Poma, de Premià de Dalt” que consta al Sobre B del Plec de clàusules administratives
particulars per a la contractació, per urgència, de les obres d’arranjament i construcció d’un nou foampit
i resit al BTT La Poma, de Premià de Dalt, mitjançant un procediment obert.

Valoració de la documentació presentada:
La documentació del sobre B lliurat per l’única empresa presentada justifica de manera escrita i sobretot
gràfica l’adaptació de la rampa per a la variació de la pendent a fi d’aconseguir una millor sinèrgia per a
la pràctica esportiva en aquest element, complint amb tots el requisits establerts al Plec de clàusules
administratives particulars per a la contractació, valorant-se al màxim la proposta de millora sobre la
puntuació establerta al Plec.

En conclusió:
El tècnic sotasignat proposa que en criteris que depenen d’un judici de valor a l’empresa CONGIFE S.L.
se li atorgui una puntuació total de 40 punts.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
Lluís Garcia Jiménez
Arquitecte municipal
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