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DECRET NÚM. 187 
 
Vist l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant 
procediment negociat sense publicitat no subjecte a regulació harmonitzada, 
relatiu a l’adjudicació de l’execució de l’obra de Prolongació del Carrer de Baix. 
 
Atès que la Mesa de contractació, en sessió de data 23/01/2013 va acceptar 
l’informe tècnic emès en la mateixa data per part dels Serveis Tècnics 
Municipals d’Urbanisme, el qual proposa l’adjudicació a l’empresa 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L per haver presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa en el seu conjunt. 
 
En data 4 de febrer de 2013 es va requerir l’esmentada empresa per tal que 
procedís a la constitució de la garantia definitiva, la qual ascendeix a 1.625,66 
€, corresponents al 5% de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA i a presentar els 
documents originals acreditatius d’estar al corrent del compliment de les serves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en un termini no superior a 
deu dies hàbils. 
 
En data 12 de febrer de 2013 l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, 
SL ha procedit a donar compliment al requeriment referenciat. 
 
 
En virtut de tot això,  

RESOLC 

 
 
Primer.-  ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació de  data 23/01/2013 la contractació no harmonitzada relativa a 
l’adjudicació de l’execució de l’obra de Prolongació del Carrer de Baix a 
l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L, per un import de 
32.513,26 €  i IVA al 21% de 6.827,78 €,  d’acord amb la seva oferta, fent un 
total de 39.341,04 euros, amb IVA inclòs. 

 
Segon.-  DISPOSAR la despesa derivada d’aquesta contractació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2013/01/155/600.02 “Obres urbanització carrer de 
Baix” del pressupost del vigent exercici. 

 
 
Tercer.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de 
concórrer a formalitzar el contracte.  



 

 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en 
el procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el 
perfil de contractant de l’Ajuntament. 
 
 
Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Sant Vicenç de Montalt, 22 de març de 2013 

L’Alcalde       Davant meu, 

       El secretari interventor 


