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DECRET NÚM. 343 
 
 
Identificació de l’expedient  : 
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'URBANISME 
Expedient:  2013/44 38 NCPUB  
Contingut: ADJUDICACIO CONTRACTE NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
PAVIMENTACIO DIVERSOS CARRERS 
  
Celebrada la licitació per a l’adjudicació de la pavimentació de diversos carrers del 
municipi, s’ha sol·licitat oferta a tres licitadors amb solvència suficient per portar-lo a 
terme. 

Un cop finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes, se n’han presentat tres per 
Registre d’Entrada. 

Segons informa el Secretari Interventor, en aquest procediment no és necessària la 
constitució de Mesa de Valoració. 

S’han tramès les pliques presentades als Serveis Tècnics Municipals d’Urbanisme per 
a la seva qualificació. 

Es transcriu l’informe tot seguit: 

 

INFORME TÈCNIC:  

Assumpte: Pavimentació de diversos carrers del Muni cipi, Riera de Torrentbò, 
carrer Romaní, el carrer Maregassa i el Passeig del s Pins. 

L’Eduard Cot i de Torres, enginyer Municipal, en relació a l’obertura de les 
proposicions presentades per a la licitació de les obres de Pavimentació de diversos 
carrers del Municipi, Riera de Torrentbò, carrer Romaní, el carrer Maregassa i el 
Passeig dels Pins. 

INFORME 

Una vegada examinades les ofertes econòmiques presentades per les empreses que 
han licitat en el procediment negociat sense publicitat, del contracte d’obres anomenat 
pavimentació de diversos carrers del Municipi i seguint els criteris fixats en la clàusula 
12ª “Criteris per a l’adjudicació del contracte”, aquest tècnic ha elaborat el següent : 

 

 



 

 

LICITADOR 

 

Proposició 
econòmica  

 

TAGOIN, S.A. 

 

77.521,57€ 

 

 

VIALITAT I 
SERVEIS, S.L. 

 

76.358,74€ 

 

 

SOLRIGOL, 
S.L. 

 

77.056,44€ 

 

 

D’acord amb aquest resultat, l’empresa  VIALITAT I SERVEIS, S.L.  és la més 
avantatjosa per els interessos municipals, el que s’informa pels efectes oportuns. 

Se l’ha requerida per a l’aportació de la garantia definitiva del contracte per import de 
3.155,32 euros i l’ha dipositada mitjançant aval en data 24 de maig de 2013. 

Per tant, RESOLC 
 
Primer. Adjudicar el contracte d’obra per a la pavimentació de diversos carrers del 
municipi, segons el Projecte aprovat per Decret de l’Alcaldia 243 de 16 d’abril de 2013, 
a VIALITAT I SERVEIS, S.L, en haver presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa per als interessos municipals, per un preu, amb IVA inclòs (21%) de 
76.358,74€. 
 
Segon. Aplicar la present despesa a la partida 2013/01/155/600.03 “Pavimentació 
diversos carrers del municipi XGL” del pressupost vigent. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’adjudicatari perquè pugui procedir a la seva 
formalització. 
 
 
Sant Vicenç de Montalt, 27 de maig de 2013 
 
L’Alcalde,      Davant meu, 
       El Secretari Interventor 
 


