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ACTA DE LA MESA CONTRACTACIÓ 

QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PEL PROPOSAT 
ADJUDICATARI PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ 

 
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: 3 de maig de 2017 

Horari: 13:35 a 13:40 hores 

 
Assistents: 

Presidenta de la Mesa:  

Isabel Febrer Gelabert 

 
Vocals: 

 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 

 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Antoni Nadal, tècnic superior d’informàtica 

 

Secretària de la Mesa: 

Maria de Lluc Verger Aguilar 
 

Desenvolupament de la sessió 
L’objecte de la sessió és procedir a qualificar la documentació presentada per la mercantil 
EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL que li havia estat requerida acreditativa del compliment 

dels requisits previs a l’adjudicació del contracte del servei de manteniment del software de 

gestió policial Eurocop de la Policia Local que s’assenyalen als articles 146.1 i 151.2 del 
TRLCSP i en el plec de clàusules administratives particulars, així com la constitució de la 

garantia definitiva. 

 

La secretària de la Mesa dona compte que el 27 d’abril de 2017 acabava el termini de 10 dies 
hàbils per presentar la documentació prèvia a l’adjudicació requerida al proposat adjudicatari  i 

de la garantia definitiva i que el dia 27 d’abril de 2017 EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL 

va presentar la documentació que consta a la relació certificada el 3 de maig de 2017 per 
l’oficiala major Sra. Catalina Rosa Pons Taberner.  

 

La Mesa per unanimitat acorda: 

Considerar correcta la documentació presentada per la licitadora EUROCOP SECURITY 
SYSTEMS SL acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació exigits pels articles 146.1 i 151.2 

TRLCSP i pel PCA que regeix en la licitació i que va declarar que reunia. 

 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 

 

La secretària    La presidenta    Els vocals 


