Data de publicació: 25/04/2017
Ajuntament de Mataró

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Núm.: 13/2017.
Caràcter: ordinària.
Data: 6 d’abril 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
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.

No han assistit:
Sra. Mònica Lora
Punt 1: Lectura i aprovació de l’acta anterior
Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents.

Punt 2: Obertura del sobre núm. 2
2.1.- Es procedeix seguidament a l'obertura dels Sobres núm. 1 que contenen la documentació i
referències exigides en el plec de condicions econòmiques i administratives particulars que
regeixen la concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel·la de propietat municipal, situada a
Mataró al polígon 6 parcel·la 90, per destinar-la a producció agrícola (Exp. 6/2016), del seu
examen se'n deriva el quadre annex a aquesta acta.
A aquests efectes, el President de la Mesa procedeix seguidament a convidar a l’acte públic als
concursants presents a la obertura dels Sobres núm. 2: oferta econòmica, pel mateix ordre que
s'estableix en l'obertura dels sobres núm. 1 i declara:
a) Admetre a concursar l’empresa que concorre i s’esmenta a continuació:

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

- PLICA NÚM. 1: presentada pel Sr. Josep Cantallops Villanova que ofereix el següent:
A) proposta de gestió de la finca:

B) Abonar a l’Ajuntament de Mataró en concepte de cànon per l’adjudicació de la concessió,
l’import de 150,00 € anuals.

2.2.- Es procedeix seguidament a l'obertura dels Sobres núm. 1 que contenen la documentació
i referències exigides en el plec de condicions econòmiques i administratives particulars que
regeixen la contractació del servei de prevenció i control de legionel·losi en els espais públics de
Mataró (Exp. 17/2017), del seu examen se'n deriva el quadre annex a aquesta acta.
A aquests efectes, el President de la Mesa procedeix seguidament a convidar a l’acte públic als
concursants presents a la obertura dels Sobres núm. 2: oferta econòmica, pel mateix ordre que
s'estableix en l'obertura dels sobres núm. 1 i declara:

a) Admetre a concursar les empreses que concorren i s’esmenten a continuació:
- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “LOKIMICA, SA” que ofereix realitzar el servei pels
següents imports:

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “EMINFOR, SL” que ofereix realitzar el servei pels
següents imports:

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “BRAUT EIX AMBIENTAL, SL” que ofereix
realitzar el servei pels següents imports:

- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “EZSA SANIDAD AMBIENTAL, SL” que ofereix
realitzar el servei pels següents imports:

- PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “UNION INTERNACIONAL DE SERVICIOS
INTEGRALES UNI2, SA” que ofereix realitzar el servei pels següents imports:

- PLICA NÚM. 6: presentada per l’empresa “JM SOLUCIONES APLICADAS AL AGUA,
SLU”.
Aquesta plica ha quedat exclosa perquè va arribar fora de termini. El termini de presentació
d’ofertes finalitzava el dia 03/04/2017 a les 19:00 h i en el mail remès per l’empresa on consta el
justificant de data d’entrada de la plica a correus és del dia 04/04/2017 a les 12:14:48 h.

Punt 3: Propostes d’adjudicació:
3.1.-

Exp. 241/2016: obres del projecte bàsic i executiu de reparació de les cobertes de
l’escola d’educació especial Les Aigües i l’escola Camí del Cros.

Per informe de data 23/01/2017, el director de serveis d’Espais Públics i Equipaments
Municipals, proposa l’adjudicació a favor de l’empresa Catalana de treballs i obres 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.

3.2.-

Exp. 261/2016: serveis preventius d’autoprotecció dels actes que organitza o en que
participa l’Ajuntament

Per informe de data 15/03/2017, el coordinador de Producció de la Direcció de Cultura, proposa
l’adjudicació a favor de l’empresa Grup La Pau S.C.C.L., ja que és la única empresa que ha
presentat oferta i que s’ajusta al que està previst en els plecs.
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 negociat, 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

