
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.: 19/2017. 

Caràcter: ordinària. 

Data: 25 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 

Sr. Francesc Teixidó 

Sr. Juan Carlos C. Ferrando 

Sra. Dolors Guillen 

Sra. Mònica Lora 

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

Sra. Immaculada Pruna, Secretària. 

 

S’han excusat:  

Sra. Montse Morón  

Sr. Esteve Martínez 

 

 

 

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

 

1.1.- Exp. 61/2017: reforma de la instal·lació elèctrica del camp municipal d’esports del 

Centenari 

 

 

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 contenen les ofertes econòmiques 

presentades per les empreses per optar a les obres de reforma de la instal·lació elèctrica del camp 

municipal d’esports del Centenari 

 

 

- PLICA NÚM. 1: presentada per la UTE formada per les empreses  Voracys, SL i PYF, SL, que 

ofereix realitzar les obres per un import de 102.812 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en 

concepte d’IVA i que comporta una baixa del 18,48% respecte el preu base de licitació.  

 

 

 



 

 

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa ISTEM, SLU, que ofereix realitzar les obres per un 

import de 93.775,65 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA i que comporta 

una baixa del 25,65% respecte el preu base de licitació.  

 

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa ASSA Hidràulica i Electricitat, SL, que ofereix 

realitzar les obres per un import de 78.600,00 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA i que comporta una baixa del 37,68% respecte el preu base de licitació.  

 

- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa Iberland Inmuebles Y Reformas, SL, que ofereix 

realitzar les obres per un import de 94.626,30 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA i que comporta una baixa del 24,98% respecte el preu base de licitació.  

 

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

realitzar les obres per un import de 87.028,70 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA i que comporta una baixa del 31% respecte el preu base de licitació.  

 

- PLICA NÚM. 6: presentada per l’empresa Tempo Facility Services, SLU, que ofereix realitzar 

les obres per un import de 108.407,49 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA i 

que comporta una baixa del 14,05% respecte el preu base de licitació.  

 

- PLICA NÚM. 7: presentada per l’empresa Estelec Instalaciones Integrales, SL, que ofereix 

realitzar les obres per un import de 107.209,26 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en 

concepte d’IVA i que comporta una baixa del 15% respecte el preu base de licitació.  

 

- PLICA NÚM. 8: presentada per l’empresa Electricitat Boquet, SL, que ofereix realitzar les obres 

per un import de 103.500,00 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA i que 

comporta una baixa del 17,94% respecte el preu base de licitació.  

 

- PLICA NÚM. 9: presentada per l’empresa Sogesa Instalaciones Integrales, SLU, que ofereix 

realitzar les obres per un import de 106.532,05 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en 

concepte d’IVA i que comporta una baixa del 15,54% respecte el preu base de licitació.  

 

- PLICA NÚM. 10: presentada per l’empresa Emyer 2002, SA, que ofereix realitzar les obres 

per un import de 120.767,82 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA. 

 

 

1.2.- Exp. 56/2017: espectacle pirotècnic del Castell de Focs artificials de les Festes 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. 

 



 

 

 
 

a) Excloure l’empresa Pirotécnia Pablo ja que no ha obtingut la puntuació mínima requerida 

en la proposta tècnica.  

 

b) Es procedeix seguidament a l'obertura del Sobre núm. 3 que contenen les ofertes econòmiques 

presentades per les empreses per optar a l’espectacle pirotècnic del Castell de Focs artificials de 

les Festes de les Santes 2017. 

 

 

- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa Pirotecnia Turis, SL, que ofereix realitzar el servei 

per un import de 21.600 €, IVA no inclòs.  

 

  

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa Pirotècnia Tomás, SL, que ofereix realitzar el servei 

per un import de 23.898 €, IVA no inclòs.  

 

 

 

2.- Adjudicacions:  

 

 

2.1.- Exp. 27/2017: subministrament de paper A4 i A3 

 

Per informe de data 19/05/2017 la coordinadora de Compres del Servei de Compres i 

Contractacions proposa l’adjudicació a favor de l’empresa Lyreco España, SA ja que ha presentat 

la oferta més econòmica i aquest era l’únic criteri de selecció. 

Per tant els membres de la Mesa, 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.  
 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.- Exp. 06/2016: 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.  

 

Per informe de data 11/05/2017 el cap de Projectes de Serveis Territorials ha valorat la proposició 

presentada per l’únic licitador, el Sr. JCV, i informa que s’ajusta a les especificacions del plec de 

clàusules que regeixen la concessió.  

Per tant els membres de la Mesa, acorden proposar a l’òrgan corresponent l’adjudicació de la 

contractació, mitjançant procediment obert, a l’esmentat Sr. Per un cànon anual de 150,00 €. 

 

2.3.-Exp. 23/2017: servei de manteniment d’equips de desfribil·lació externa. 

 

Mitjançant informe de data 11/05/2017 de l’arquitecta tècnica municipal i el vistiplau del director 

del Servei d’Espais Públics i Equipaments Municipals, s’accepta la justificació de l’empresa 

Caryosa Hygienic Solutions, SL, ja que en el seu moment va ser considerarà desproporcionada o 

anormal i es proposa l’adjudicació al seu favor ja que té la puntuació econòmica més favorable.  

Per tant els membres de la Mesa, acorden proposar a l’òrgan corresponent l’adjudicació de la 

contractació, mitjançant procediment obert simplificat a l’esmentada empresa pels preus que 

consten en la seva oferta.  

 

 

2.4.-Exp. 84/2017: servei de comunicació del projecte “Ateneu Cooperatiu del Maresme, Cafè del 

Mar”.  

 

Arran de l’escrit presentat s’acorda estudiar el tema abans d’adjudicar.  

 

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 

 

 


