
2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE L’ESPAI PÚBLIC DE CAN VERA.- Vist l’expedient de 
contractació de les obres d’arranjament de l’espai públic Can Vera, núm. 132/10, tramitat 
de forma ordinària mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris, i no subjecte 
a regulació harmonitzada. 
 
Atès que la Mesa de contractació, en sessió de data 15 de febrer de 2011, ha procedit a 
l’obertura del sobre núm. 2 “Proposició econòmica i documentació relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica” i al càlcul de la puntuació obtinguda pels licitadors, 
segons taula annex I que s’adjunta a aquesta proposta.  
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 135 i 
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Atès que el licitador ha dipositat la garantia definitiva, segons carta de pagament emesa 
en data 17 de febrer de 2011, la Junta de Govern Local ha adoptat el següent acord: 
 
 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa BIGAS GRUP EDIFICACIONS I GESTIONS, S.L., amb NIF 
B64460728, el contracte de les obres d’arranjament de l’espai públic Can Vera, per un 
import total de 197.434,01€ (cent noranta-set mil quatre-cents trenta-quatre euros amb 
un cèntim) més 35.538,12€ (trenta-cinc mil cinc-cents trenta-vuit euros amb dotze 
cèntims) en concepte d’IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 19 155 61101, i 
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i projecte tècnic que regeixen 
aquest contracte, així com amb la proposta presentada pel licitador. 
 
SEGON.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació de data 15 de febrer de 2011, 
segons la taula annex I adjunta a aquesta proposta. 
 
TERCER.- Comunicar a BIGAS GRUP EDIFICACIONS I GESTIONS, S.L que haurà de concórrer 
a formalitzar el contracte dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la 
notificació d’aquest acord. 
 
QUART.- Notificar l’adjudicació a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació i, simultàniament, publicar-la en el perfil del contractant de l’Ajuntament 
d’Alella. 
 
CINQUÈ.- Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament d’Alella i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 



 
 


