
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de publicació: 26/06/2017 

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.: 17/2017. 

Caràcter: ordinària. 

Data: 11 de maig de 2017 

Horari: de les 09:00 hores a les 09:20  

Lloc: Carreró, 13-15, 1r soterrani. 

 

Hi assisteixen:  

 

Sr. Juan Carlos Jerez, President. 

Sra. Mònica Lora 

Sr. Francesc Teixidó 

Sr. Esteve Martínez 

Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament. 
Sr. Manuel Monfort, en substitució del Secretari General de l’Ajuntament 

Sra. Immaculada Pruna, Secretària. 

 

S’han excusat:  

 

Sr. José Manuel López 

Sr. Juli Cuéllar 

Sra. Dolors Guillen 

 

No han assistit:  

 

Sra. Montse Morón  

Sr. Juan Carlos C. Ferrando 

 

 

 

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 de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel·la de propietat 

municipal, situada a Mataró a la Riera de Can Gener, per destinar-la a producció agrícola.(Exp. 

36/2017). 

 

A aquests efectes, la única empresa que ha licitat no ha presentat tota la documentació requerida i, 

per tant, es procedeix a: 

 



 

 

a) Concedir un termini de tres dies, per tal que complementin la documentació no essencial, als 

següents licitadors: 

 

- Verdpujol, SCP,  Manca la declaració responsable conforme al sol·licitat.  

 

 

  b) No es pot procedir a l’obertura dels Sobres núm. 2, ja que manca presentar documentació per 

part de l’empresa Verdpujol, SCP. 

 

 

 

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 postal ordinari (Exp. 236/2016), 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) Admetre a concursar les empreses que concorren i s’esmenten a continuació: 

 

 

- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Unipost, SA.” que ofereix realitzar el servei pels 

següents preus unitaris:  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Atès que els preus presentats per l’únic licitador no superen els de l’import de licitació es 

proposa l’adjudicació a Unipost, SA.  

 

 

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 de les obres del Projecte bàsic i executiu de reforma de la instal·lació 

elèctrica del camp municipal d’esports del Centenari (Exp. 61/2017), 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 “SOGESA, Instalaciones Integrales, SAU” que 

presenta un dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Electricitat Boquet, SL” que presenta un dossier 

amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Tempo Facility Services” que presenta un dossier 

amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM.4: presentada per l’empresa “Estelec Instalaciones Integrales” que presenta un 

dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM.5: presentada per l’empresa “Cobra Instalaciones y Servicios, SA” que presenta 

un dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM.6: presentada per l’empresa “Iberland Inmuebles y Reformas, SL” que presenta 

un dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM.7: presentada per l’empresa “Assa Hidràulica i Electricitat, SL” que presenta un 

dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM.8: presentada per la UTE formada per les empreses “Voracys Construcciones y 

Servicios i PYF Instalaciones Integrales” que presenta un dossier amb la documentació 

requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM.9: presentada per l’empresa “Istem, S.L.U” que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  



 

 

 

 

- PLICA NÚM.10: presentada per l’empresa “Emyer 2002, SA” que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 

 

 

3.- Donar compte de l’informe de valoració del sobre 2 i obertura del sobre 3.  

 

 

Exp. 68/2017: serveis pirotècnics de muntatges i assistències als actes de foc de la Festa Major de 

les Santes 2017 

 

 

a) S’informa de la puntuació obtinguda per cada una de les empreses, resultant de l’informe de 

valoració de la proposta tècnica. 

 

 

 
 

 

 

b) Es procedeix seguidament a l'obertura del Sobre núm. 3 que conte la oferta econòmica 

presentada per l’empresa per optar als serveis pirotècnics de muntatges i assistències als actes de 

foc de la Festa Major de les Santes 2017, amb el següent resultat:  

 

 

- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Pirotècnia Tomás, SL” que ofereix realitzar 

el servei per un import de 20.990 €, IVA no inclòs, amb un total de 25.397,90 €, incloent l’IVA 

(anuals): 

 

-1. Assistències tècniques: 2.974 € 

-2. Muntatges pirotècnics: 18.016 € 

 

a) Escapada negra nit: 9.880 € 

b) Barram: 300 € 

c) Correguspira: 1.076 € 

d) Matinades: 860 € 



 

 

e) Espetec Final Mascletà: 5.900 € 

 

 

 

Atès que els preus presentats per l’únic licitador no superen els de l’import de licitació es 

proposa l’adjudicació a Pirotècnia Tomàs, SL.  

 

 

 

4.- Adjudicacions: 

 

 

4.1.- Exp. 64/2017: 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. 

 

 

Per informe de data 04/05/2017, la cap del Servei de Protecció Civil procedeix a la valoració de 

les proposicions econòmiques tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Sealand On-

Offshore Services, SL. En el mateix informe proposa l’adjudicació del servei esmentat a 

l’esmentada empresa ja que és l’oferta econòmica més avantatjosa, sense que es consideri 

anormal o desproporcionada i s’ajusta als requeriments dels plecs.  

Per tant els membres de la Mesa, amb el vot a favor dels senyors Juan Carlos Jerez, Mònica Lora, 

Francesc Teixidó, Esteve Martínez, L’Interventor i el Secretari, 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 

 


