
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.: 21/2017. 

Caràcter: ordinària. 

Data: 8 de juny 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. 

Sr. José Manuel López 

Sr. Juan Carlos C. Ferrando 

Sr. Francesc Teixidó 

Sr. Esteve Martínez 

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

Sra. Immaculada Pruna, Secretària. 

 

S’ha excusat:  

 

Sra. Dolors Guillen 

Sra. Montse Morón  

Sr. Juli Cuéllar  

 

No ha assistit:  

 

Sra. Mònica Lora 

 

 

Punt 1: Obertura del sobre núm. 2 (econòmic) 

 

Es dóna coneixement a la Mesa del contingut del sobre 1 de la contractació del servei de 

generadors mòbils d’electricitat com a suport a les activitats de l’Ajuntament. (Exp. 73/2017), 

que prèviament ha estat obert en les dependències del Servei de Compres i Contractacions i 

tramés a la Direcció de Cultura per la serva verificació: 
 

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, i declara: 

 

 

a) Admetre a concursar les empreses que concorren i s’esmenten a continuació: 

 

 

- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Comercial de Maquinaria Morillo, SA que 

ofereix prestar el servei pels següents imports:  

 



 

 

a) Que ofereixo prestar el servei objecte de la licitació pels imports que consten en el detall 

d’oferta que adjunto i que suma un import total de vint i un mil nou cents cinquanta dos 

amb vint-i-un cèntims d’euros 21.952,21 €, IVA no inclòs.  

b) Que ofereixo el següent percentatge d’increment sobre el preu de cost de combustible 

(màxim 5%): 3% 

c) Que ofereixo el següent nombre d’equips amb comptador de litres de gasoil: 0 equips 

d) Que ofereixo el següent nombre d’equips amb nivell d’insonorització màxim de 54 db a 

10 metres: 0 equips.   

 

 

Al només presentar-se una oferta i ser considerada correcte la Mesa proposa l’adjudicació a 

l’esmentada empresa. 

 

 

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

 

 

2.1.- Exp. 66/2017: tancament de la zona perimetral de la zona esportiva municipal de Cerdanyola 

 

 

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 les empreses per optar al tancament de la zona perimetral de la zona esportiva 

municipal de Cerdanyola, amb el següent resultat:  

 

 



 

 

 

 

- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Bigas Grup” que ofereix realitzar les obres 

per un import de 304.701,84 €, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, la qual cosa 

suposa una baixa del 26,10 % sobre el pressupost de licitació.  

  

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Vialitat i Serveis, SLU” que ofereix realitzar 

les obres per un import de 295.004,32 €, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, la 

qual cosa suposa una baixa del 28,45 % sobre el pressupost de licitació.  

  

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Insa Metal, SA” que ofereix realitzar les 

obres amb una baixa lineal del 28,17 %  

  

- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Infraestructuras Trade, SL” que ofereix 

realitzar les obres per un import de 311.867,60 €, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte 

d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 24,36 % sobre el pressupost de licitació.  

  

- PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “9 Team Grup, SL” que ofereix realitzar les 

obres per un import de 296.447,39 €, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, la 

qual cosa suposa una baixa del 28,10 % sobre el pressupost de licitació.  

  

 

 

 

2.2.- Exp. 94/2017: subministrament, muntatge i col·locació de joc infantil piràmide de corda a la 

platja de Mataró 

 

 

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 les empreses per optar al subministrament, muntatge i col·locació de joc infantil 

piràmide de corda a la platja de Mataró, amb el següent resultat:  

 

 

 

- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Galitec Desarrollos Tecnologicos, SL” que 

ofereix realitzar el subministrament  per un import de 28.990 €, IVA no  inclòs. 

 

Que ofereixo el següent temps pel subministrament i col·locació de la piràmide: 5 dies 

Que ofereixo el següent temps pel subministrament de recanvis de la piràmide: 2 dies 

 

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Benito Urban, SLU” que ofereix realitzar el 

subministrament  per un import de 30.175,00 €, IVA no inclòs. 

 

Temps pel subministrament i col·locació de la piràmide: 8 setmanes 

Temps pel subministrament de recanvis de la piràmide: 4 setmanes 

 

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Diagnosticos y Reparaciones Play, SL” que 

ofereix realitzar el subministrament  per un import de 29.900 €, IVA no inclòs. 

 

Que en cas de resultar adjudicataris el subministrament es farà en el termini màxim de 5 setmanes 

a comptar des de la firma del contracte.  

Que en cas de resultar adjudicataris el subministrament de recanvis per la piràmide es farà en un 

termini de 3 dies a comptar des de la reclamació per part de l’ajuntament.  

 

- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Happyludic Playground and Urban 

Equipment, SL” que ofereix realitzar el subministrament  per un import de 23.995 €, IVA no 

inclòs. 

 



 

 

El temps pel subministrament i col·locació de la piràmide s’estableix un temps de 20 dies.  

El temps pel subministrament de recanvis de la piràmide s’estableix en 20 dies.  

 

- PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “Juegos Kompan, SA” que ofereix realitzar el 

subministrament  per un import de 23.189,61 €, IVA no inclòs. 

 

Que Juegos Kompan, SA ofereix una reducció de 7 dies (23 de juny 207) en el subministrament i 

col·locació de la piràmide, sobre el plaç màxim de 30 de juny de 2017. 

Que Juegos Kompan, SA ofereix 6 setmanes de plaç pel subministrament de recanvis de la 

piràmide.  

 

- PLICA NÚM. 6: presentada per l’empresa “Lappset España VR, SL” que ofereix realitzar 

el subministrament  per un import de 26.000 €, IVA no inclòs. 

 

Que el temps pel subministrament i col·locació de la piràmide és de 20 dies 

Que el temps pel subministrament de recanvis és de 36 hores.  

 

- PLICA NÚM. 7: presentada per l’empresa “HPC Ibérica, SA” que ofereix realitzar el 

subministrament  per un import de 35.808,00 €, IVA no inclòs. 

 

El temps previst pel subministrament i col·locació de la piràmide serà de 30 dies des de 

l’adjudicació. 

Que el temps pel subministrament de recanvis de la piràmide serà de 24 hores.  

 

 

 

Excloure de la licitació l’empresa Novatilu, SLU ja que no ha presentat la oferta econòmica 

 

 

3.- Adjudicacions:  

 

3.1.- Exp. 61/2017: obres del Projecte bàsic i executiu de reforma de la instal·lació elèctrica del 

camp municipal d’esports del Centenari.  

 

Per informe de data 17/05/2017 el tècnic municipal va efectuar la valoració del sobre 2 tot quedant 

classificada en primer lloc l’empresa Electricitat Boquet, SL.  

 

Mitjançant informe de data 29/05/2017 del Director de Serveis d’Espais Públics i Equipaments 

Municipals es posa de manifest que un cop obert el sobre 3, oferta econòmica, hi havia dues 

empreses en baixa temerària però la proposada no es veia afectada per la qual cosa proposa 

l’adjudicació de les obres del Projecte bàsic i executiu de reforma de la instal·lació elèctrica del 

camp municipal d’esports del Centenari a favor de l’empresa Electricitat Boquet, SL, per un import 

de 103.500,00 euros, IVA no inclòs.  

 

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.  
 



 

 

3.2.- Exp. 62/2017: subministrament de hardware estàndard per microinformàtica de segona mà 

 

Per informe de data 19/05/2017 del cap de la Secció d’Infraestructures del Servei de Sistemes 

d’Informació i Telecomunicacions exposa que l’únic criteri de valoració era l’econòmic per la qual 

cosa proposa l’adjudicació a favor de Misco Iberia Computer Supplies, SLU ja que la seva oferta 

era la més avantatjosa i compleix els requeriments establerts en els plecs, per un import de 

28.164,60 €, IVA no inclòs.  

 

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.  

 

 

 

 

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 

 

 

 


