
10/2017  
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO 
  
 
Denominació: SERVEIS DE MANTENIMENT DEL SOFTWARE DE GESTIO 
POLICIAL EUROCOP DE LA POLICIA LOCAL (Exp. 08/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, un únic criteri  
 
Preu màxim anual6.267,50 sense IVA, més el 21% d’IVA com partida independent 
(1.316,17 euros). Cost total per a l’Administració: 7.583,68 euros, IVA inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 23 de març de 2017 
Horari: 12:30 a 12:45 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Pere Martinez Pol, oficial de policia local 
 
Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l’obertura del sobre A: documentació 
administrativa i referències per optar al contracte. 
 
La secretària llegeix l’anunci de licitació i les disposicions legals aplicables a l’acte 
administratiu a què es refereix aquest document, i dona compte de les proposicions presentades, 
el detall de la qual és el següent: 
 
PLICA ÚNICA: Presentada en data 16 de març de 2017 amb el núm. 3774 de RGE per la 
mercantil EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL amb CIF B84137470 representada pel Sr. 
Ramon Garcia Esteve amb DNI núm. 21408885W 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de la única plica 
presentada, amb el següent resultat: 
 
EUROCOP SECURITY SYSTEMS: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que 
compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està 
incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, així com  l’adressa de correu electrònic. Manifesta que no està obligat a tenir 
un nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla. La 
Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
     
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


