
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de publicació: 19/05/2017 

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.: 16/2017. 

Caràcter: ordinària. 

Data: 4 de maig de 2017 

Horari: de les 09:00 hores a les 09:36  

Lloc: Carreró, 13-15, 1r soterrani. 

 

Hi assisteixen:  

 

Sr. Juan Carlos Jerez, President. 

Sr. José Manuel López 

Sr. Juli Cuéllar 

Sra. Montse Morón  

Sra. Mònica Lora 

Sr. Francesc Teixidó 

Sr. Juan Carlos C. Ferrando 

Sra. Dolors Guillen 

Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament. 
Sra. Anna Ramírez, en substitució del Secretari General de l’Ajuntament 

Sra. Fina Garcia, Secretària acctal. 

 

 

No han assistit:  

 

Sr. Esteve Martínez 

 

 

Punt 1: Lectura i aprovació de l’acta anterior 

                   

Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents. 

 

 

Punt 2: Obertura del sobre núm. 2 (econòmic) 

 

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 contractació dels treballs d’enderroc de l’edifici situat a la Ronda O’Donnell 

cantonada Carrer Pompeu Fabra i urbanització de l’espai resultant (Exp. 36/2017), que conté la 

documentació requerida: 
 

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 “ESTRUCTURAS VILOVÍ, SL.” que ofereix 

realitzar les obres per un import de  108.603,02 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en 

concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 20,19 % respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “AXIS PATRIMONI, SL.” que ofereix realitzar 

les obres per un import de  117.706,57 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 13,50 % respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “(GRUPO SOLCA) GRUPO SOLER CANO 

2007, SL..” que ofereix realitzar les obres per un import de  108.634,02 euros, al qual s’haurà 

d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 20,16 % respecte el 

pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “COYNSA 2000, SL.” que ofereix realitzar les 

obres per un import de  108.482,01 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 20,28 % respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN, SL.” que ofereix realitzar les obres per un import de  116.100 euros, al 

qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 14,68 % 

respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 6: presentada per l’empresa “(NETARQ) NUEVOS ESTUDIO TÉCNICO DE 

ARQUITECTURA, SL.” que ofereix realitzar les obres per un import de  60.554,25 euros, al 

qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 55,5 % 

respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 7: presentada per l’empresa “(CISA) CATALANA 

D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL..” que ofereix realitzar les obres 

per un import de  94.151,64 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, la 

qual cosa suposa una baixa del 30,81 % respecte el pressupost de licitació.  

  

- PLICA NÚM. 8: presentada per l’empresa “OBRES I SERVEIS ROIG, SA.” que ofereix 

realitzar les obres per un import de  113.105,98 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en 

concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 16,88% respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 9: presentada per l’empresa “(CIC 3) CATALANA D’INVERSIÓ I 

CONSTRUCCIÓ TRES, SL.” que ofereix realitzar les obres per un import de  97.226,99 

euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa 

del 28,55 % respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 10: presentada per l’empresa “CIVIL STONE, SL.” que ofereix realitzar les 

obres per un import de  98.951,00 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 27,28 % respecte el pressupost de licitació.   

 



 

 

- PLICA NÚM. 11: presentada per l’empresa “VORACYS, SL.” que ofereix realitzar les obres 

per un import de  105.546,31 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, la 

qual cosa suposa una baixa del 22,44 % respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 12: presentada per l’empresa “HERCAL DIGGERS, SL.” que ofereix realitzar 

les obres per un import de  116.040,60 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 14,72 % respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 13: presentada per l’empresa “OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA.” que 

ofereix realitzar les obres per un import de  99.921,31 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % 

en concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 26,57 % respecte el pressupost de 

licitació.   

 

- PLICA NÚM. 14: presentada per l’empresa “DEMOLEXAR, SL.” que ofereix realitzar les 

obres per un import de  115.173,05 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 18,15 % respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 15: presentada per l’empresa “TEMPO FACILITY SERVICES, SLU.” que 

ofereix realitzar les obres per un import de  111.515,07 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 

% en concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 18,05 % respecte el pressupost de 

licitació.   

 

- PLICA NÚM. 16: presentada per l’empresa “ALFA URALIA, SL.” que ofereix realitzar les 

obres per un import de  106.140,03 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 22 % respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 17: presentada per l’empresa “DAVID GÓMEZ NAVARRETE” que ofereix 

realitzar les obres per un import de  115,319,45 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en 

concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 18% respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 18: presentada per l’empresa “GESTION DE PROYECTOS ARO” que ofereix 

realitzar les obres per un import de  115.515,24 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en 

concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 17,80 % respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 19: presentada per l’empresa “ARTEA MEDIAMBIENT, SL.” que ofereix 

realitzar les obres per un import de  112.549,26 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en 

concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 17,29 % respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 20: presentada per l’empresa “CONTRUCCIONES DECO, SA.” que ofereix 

realitzar les obres per un import de  105.813,44 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en 

concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 22,24 % respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 21: presentada per l’empresa “GABYMARTÍNEZ, SL.” que ofereix realitzar 

les obres per un import de  113.292,82 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 16,74 % respecte el pressupost de licitació.   

 



 

 

- PLICA NÚM. 22: presentada per l’empresa “SEÑALES GIROD, SL.” que ofereix realitzar 

les obres per un import de  108.882,91 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 19,98 % respecte el pressupost de licitació.   

 

- PLICA NÚM. 23: presentada per l’empresa “EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, 

SL.” que ofereix realitzar les obres per un import de  105.075,67 euros, al qual s’haurà 

d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 22,71 % respecte el 

pressupost de licitació.  

  

- PLICA NÚM. 24: presentada per l’empresa “CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL.” 

que ofereix realitzar les obres per un import de  107.701,00 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 

21 % en concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 20,85 % respecte el pressupost de 

licitació.   

 

- PLICA NÚM. 25: presentada per l’empresa “OTXANDIANO DEMOLICIONES, SL.” que 

ofereix realitzar les obres per un import de  97.295,02 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % 

en concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 28,50 % respecte el pressupost de 

licitació.   

 

- PLICA NÚM. 26: presentada per l’empresa “BIGAS GRUP, SL.” que ofereix realitzar les 

obres per un import de  115.242,37 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 15,31 % respecte el pressupost de licitació.   

 

 

 

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 de la selecció d’una Mútua d’Accidents de Treball i Malalties 

Professionals de la Seguretat Social per a la posterior subscripció d’un conveni per a la cobertura 

de contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social 

pel personal de l’Ajuntament de Mataró (Exp. 06/2017), que conté la documentació requerida.  
 

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: criteris d’adjudicació avaluables de 

forma automàtica, 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 “Activa Mutua 2008”,  que presenta un dossier amb 

la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “FREMAP”,  que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Mutua Asepeyo”,  que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 



 

 

- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Mutua Universal”,  que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “MC Mutual”,  que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 

 

2.3.- 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 per la instal·lació, manteniment i desinstal·lació de 

l’abalisament, canals d’entrada i sortida d’embarcacions i línies de vida a la banda litoral de 

Mataró durant la temporada de bany (Exp. 64/2017), que conté la documentació requerida.  
 

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 “Sealand On-Offshore Services, SL”,  que ofereix 

realitzar el servei per un import anual de 6.320 €, IVA no inclòs.  

 

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Aunar Group 2009, SL”,  que ofereix realitzar el 

servei per un import anual de 17.750 €, IVA no inclòs.  

 

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Robotica Submarina Samaniego, SL,  que ofereix 

realitzar el servei per un import anual de 16.900,0 €, IVA no inclòs.  

 

- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Q-Star Serveis Costers Integrats, SL,  que ofereix 

realitzar el servei per un import anual de 7.863,30 €, IVA no inclòs.  

 

- PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “Serveis Marítims Promar, SL,  que ofereix realitzar 

el servei per un import anual de 9.000,00 €, IVA no inclòs.  

 

- PLICA NÚM. 6: presentada per l’empresa “Anufra, SL,  que ofereix realitzar el servei per un 

import anual de 6.650  €, IVA no inclòs.  

 

- PLICA NÚM. 7: presentada per l’empresa “Excavacions i Obres Roda, SL,  que ofereix 

realitzar el servei per un import anual de 7.253,00 €, IVA no inclòs.  

 

- PLICA NÚM. 8: presentada per l’empresa “Yacht Services, SL,  que ofereix realitzar el servei 

per un import anual de 6.430 €, IVA no inclòs.  

 

 

 

2.4.- 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 subministrament de vestuari (Exp. 247/2016), que conté la 

documentació requerida.  
 

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) Excloure de la licitació a l’empresa Vira Europea, SL ja que no aporta una sèrie de 

mostres de roba que se li van requerir.  

 

b) Admetre a concursar l’empresa que concorre i s’esmenta a continuació: 

 

 

- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Comercial A. Trullas, SA que ofereix realitzar el 

subministrament pels següents preus unitaris:  

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.5.- 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 subministrament de llumeneres LED (Exp. 51/2017), que conté la 

documentació requerida.  
 

 

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: criteris d’adjudicació que depenen d’un 

judici de valor, 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: 

 



 

 

 

- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “CM Salvi, SL” que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Valdonaire Soluciones Técnicas, SL” que 

presenta un dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Novatilu, SLU” que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM.4: presentada per l’empresa “Electricitat Boquet, SL” que presenta un dossier 

amb la documentació requerida en els plecs.  

 

 

 

 

 

 

3.- Adjudicacions: 

 

 

3.1.- Exp. 16/2017: servei de manteniment dels hivernacles del viver municipal 

 

 

 

Per informe de data 21/04/2017, la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics,  

proposa l’adjudicació a favor de l’empresa Hivermat Familiar, SL 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 dels senyors Juan Carlos Jerez, Dolors 

Guillen, J. M López, Juan Carlos Ferrando, Mónica Lora, Francesc Teixidor, Interventor i 

Secretària acctal i l’abstenció del Sr. Juli Cuéllar i Montse Morón, 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. 17/2017: de prevenció i control de legionel·losi en els espais públics de Mataró 

 

Per informe de data 20/04/2017, la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics 

considera correcta la proposta efectuada per Eminfor, SL. Tratamientos de Aguas, un cop avaluada 

positivament la justificació de l’oferta presentada. Per altra banda es procedeix a la valoració 

econòmica quedant classificada en primer lloc l’empresa Eminfor, SL. Tratamientos de Aguas.  

Per tant els membrse de la Mesa, amb el vot a favor dels senyors Juan Carlos Jerez, Dolors 

Guillen, J. M. López, Juan Carlos Ferrando, Interventor i Secretària actal, i l’abstenció de Montse 

Morón, Mònica Lora, Francesc Teixidor, Juli Cuéllar, 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 acctal. ,  

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Jerez Antequera Fina Garcia Reina 


