
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de publicació: 20/04/2017 

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS 
El Carreró, 13. 08301 Mataró 
93 758 22 04 – Fax 93 758 21 62 
 

Ajuntament de Mataró 

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 

 

Núm.: 12/2017. 

Caràcter: ordinària. 

Data: 30 de març de 2017 

Horari: de les 09:00 hores a les 09:15 hores.  

Lloc: Carreró, 13-15, 1r soterrani. 

 

Hi assisteixen:  

 

Sr. Juan Carlos Jerez, President. 

Sra. Dolors Guillen 

Sr. Francesc Teixidó 

Sr. José Manuel López 

Sr. Juan Carlos C. Ferrando 

Sr. Juli Cuéllar 

Sra. Mònica Lora 

Sr. Esteve Martínez 

Sra. Montse Morón  

Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament. 

Sra. Anna Ramírez, en substitució del Secretari General de l’Ajuntament 

Sra. Immaculada Pruna, Secretària. 

 

 

Punt 1: Lectura i aprovació de l’acta anterior 

                   

Llegides les actes dels dies 16 i 23 de març són aprovades pels assistents.  

 

 

 

Punt 2: Propostes d’adjudicació:  

 

2.1.- Exp. 240/2016: subscripció d’un acord marc amb tres empreses, del servei a domicili de 

suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La cap del Servei de Benestar Social, per mitjà d’informe de data 2 de març de 2017, va procedir 

a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per informe de data 

27 de març de 2017 ha valorat les ofertes econòmiques, havent obtingut la puntuació mínima 

requerida les tres empreses que van concórrer a la licitació, CLECE, SA, Associació Benestar i 

Desenvolupament (ABD) i Gesex Atenció Domiciliària, SL (Dependentia).  

Per tant els membres de la Mesa, amb l’abstenció de Juli Cuéllar i el vot a favor de la resta, 

acorden proposar a l’òrgan corresponent l’adjudicació de la contractació, mitjançant procediment 

obert, a les esmentades empreses pels preus que consten en les seves ofertes.  

 

 



 

 

2.2.- Exp. 254/2016: obres del projecte executiu del nou casal de joves de Cerdanyola 

 

Per informe de data 14/03/2017, el director de  serveis d’ Espais Públics i Equipaments 

Municipals,  proposa l’adjudicació a favor de l’empresa  Assista Casa 2005, SL ja que ha 

presentat l’ oferta més avantatjosa econòmicament. 

Per tant els membres de la Mesa, amb el vot a favor de tots els assistents, acorden proposar a 

l’òrgan corresponent l’adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, a 

l’esmentada empresa pel preu que consta en la seva oferta.  

 

 

 

 

I no havent més que preceptivament s'hagi de tractar, s'aixeca la present acta que després de llegida 

en veu alta i donada conformitat signen el President i la Secretària de la Mesa.  

 

 

 

El President, La Secretària,  

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Jerez Antequera Immaculada Pruna Ribas 

 

 

 


