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ACTA DE VALORACIÓ  
 
A Sant Vicenç de Montalt, el dia 23 de gener de 2013, a les 18:00 hores, es 
constitueix la Mesa de Contractació per a procedir a la proposta d’adjudicació 
de la licitació per a la selecció del contractista executor de l’obra de Prolongació 
del carrer de Baix. 
 
 
Assistents que conformen la mesa de contractació: 
 
Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, Alcalde 
Sr. Enric Miralles Torres, Regidor d’Urbanisme 
Sr. Robert Subiron Olmos, regidor de Serveis Municipals 
Sr. Antoni Fajardo Graupera, TAG d’Urbanisme 
 
 
Actua com a secretària de la Mesa: Sra. Cristina Marín Carcassona, TAG de 
Secretaria. 
 
 
El senyor President obre la sessió. 
 
El dia 10 de gener de 2013 es va procedir a l’obertura de les ofertes 
presentades a la licitació del Carrer de Baix. 
 
La Mesa de Contractació va traslladar les ofertes presentades als Serveis 
Tècnics Municipals d’Urbanisme per tal que procedissin a la valoració de tota la 
documentació continguda als sobres número 2, d’acord amb els criteris de 
valoració establerts als Plecs de Clàusules Administratives Particulars. 
 
En data 14 de gener de 2013, els serveis tècnics municipals han emès informe 
de valoració respecte la resta d’ofertes, que es transcriu tot seguit: 
 
“INFORME TÈCNIC:  
Assumpte: Valoració ofertes obra “Prolongació del C arrer de Baix”. 
 
Lluís Buch Casals, aparellador municipal, en relació a la licitació celebrada per  a 
l’adjudicació de les obres anomenades Prolongació del Carrer de Baix, emet el 
següent  
 
INFORME 
 
Una vegada examinada la documentació  presentada, així com les ofertes 
econòmiques per les quatre empreses que han licitat, i seguint els criteris fixats en el 
punt 12 del plec de clàusules administratives particulars que ha de servir de base per a 
la contractació de les obres, s’ha elaborat el quadre següent: 
 



 

(La mitjana aritmètica dels percentatges de la baixa de cada oferta respecte al preu de licitació és 20,03% 
i el límit percentual superior i inferior queden definits en 10,03% i 30,03%) 

Empresa OFERTA   PUNTS TOTAL 
Eurocatalana 
Obres i Serveis, 
S.L 

Oferta: 32.513,26 €  
(10,03% < 29,35% baixa < 30,03%) 

 
85 

 

Reducció execució: 2 setmanes  
10 

 

Garantia addicional: 60 mesos  5 100 
Abolafio 
Construccions, 
S.L 

Oferta:35.436,37 € 
(10,03% < 23,00% baixa < 30,03%) 

 
66,61  

Reducció execució: 1 setmana  
5  

Garantia addicional: 60 mesos  5 76,61 
Vialitat i Serveis 
SL  

Oferta: 36.264,75 € 
(10,03% < 21,20% baixa < 30,03%) 

 
61,40  

Reducció execució: 1 setmana  
5  

Garantia addicional: 36 mesos  3 69,40 
Constru-Buch, SL Oferta: 42.995,74 € 

(10,03% >  6,57% baixa < 30,03%) 
 

0  
Reducció execució: 1 setmana  

5  
Garantia addicional: 60 mesos  

5 10,00 
 
D’acord amb aquest resultat, l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L, és 
la que ha obtingut la màxima puntuació amb un total de 100 punts,  per tant seria 
l’empresa proposada per a l’adjudicació d’aquest contracte.” 
 
 
 
Per tant, la Mesa de Valoració, d’acord amb l’informe anteriorment transcrit, 
proposa a l’òrgan de contractació que s’adjudiqui el contracte de referència a 
Eurocatalana Obres i Serveis, SL atès que ha estat l’empresa que ha presentat 
la proposta en conjunt més avantatjosa per als interessos de la Corporació. 
 
Quan són les 18:20 hores, el President de la Mesa de Valoració dóna per 
acabada la sessió. 
 
 
El President      La secretària 
 
 
 
 
 
Els vocals 
 


