
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.: 22/2017. 

Caràcter: ordinària. 

Data: 15 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 

Sra. Dolors Guillen 

Sr. Francesc Teixidó 

Sr. Juli Cuéllar  

Sra. Mònica Lora 

Sr. Esteve Martínez 

Sra. M. Lluïsa Guañabens, en substitució de l’Interventor de l’Ajuntament. 
Sra. Manuel Monfort, Secretari General de l’Ajuntament 

Sra. Immaculada Pruna, Secretària. 

 

 

 

No ha assistit:  

 

Sra. Montse Morón  

 

 

1: Lectura i aprovació de les actes dels dies 1 i 8 de juny.  

                   

Llegides les actes anteriors, són aprovades pels assistents. 

 

2: Obertura del sobre núm. 2 (tècnic), de l’acord marc de suport tècnic, en la redacció de 

projectes i direccions d’obres de renovació d’instal·lacions d’enllumenat públic de Mataró.  

 

Es dóna coneixement a la Mesa del contingut del sobre 1 de la contractació de l’acord marc de 

suport tècnic, en la redacció de projectes i direccions d’obres de renovació d’instal·lacions 

d’enllumenat públic de Mataró. (Exp. 105/2017), que prèviament ha estat obert en les 

dependències del Servei de Compres i Contractacions i tramés a Espais Públics 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: 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 “Audingintraesa, SA” que presenta un dossier amb 

la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Gestió d’Enginyeria, Serveis i Arquitectura, SL” 

que presenta un dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “BAC Engineering Consultancy Group, SL” que 

presenta un dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Miatec Innova” que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “Engivert 41, SL” que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 6: presentada per l’empresa “Investigación y Control de Calidad (INCOSA)” 

que presenta un dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 7: presentada per l’empresa “Ingest Ingeniería” que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 8: presentada per l’empresa “Philae Enginyeria de Projectes” que presenta un 

dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 9: presentada per la UTE formada per les empreses “Enertika i Teclumo” que 

presenta un dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 10: presentada per l’empresa “TDI Enginyers, SLP” que presenta un dossier 

amb la documentació requerida en els plecs.  

 

 

b) Requerir a l’empresa Philae Enginyeria de Projectes perquè ompli punt del DEUC 

referent a l’assegurança d’indemnització per riscos professionals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Adjudicació  Exp. 94/2017: subministrament, muntatge i col·locació de joc infantil piràmide de 

corda a la platja de Mataró. 

 

Per informe de data 09/06/2017 la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics va 

efectuar la valoració del sobre 2 tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Juegos Kompan, 

SA i per informe de data 09/06/2017 es procedeix a la valoració del sobre 3 i es proposa 

l’adjudicació a favor de Juegos Kompan ja que és l’oferta econòmicament més avantatjosa i 

s’ajusta als requeriments dels plecs.    

 

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.  
 

 

4. Adjudicació Exp. 56/2017: Espectacle del castell de focs artificials de la festa major de Les 

Santes 2017 

 

Per informe de data 15/05/2017 el coordinador de Producció de la Direcció de Cultura va efectuar 

la valoració del sobre 2 tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Pirotècnia Tomàs. 

Pirotecnia Pablo es va excloure per no arribar a la puntuació mínima.  

Mitjançant informe de data 26/05/2017 procedeix la valoració de les propostes econòmiques  i 

proposa l’adjudicació a favor de Pirotècnia Tomàs ja que obté major puntuació en la suma de 

criteris de valoració.  

 

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.  

 

 

 

5. Adjudicació Exp. 63/2017: servei de reg de l’arbrat i les zones verdes de Mataró 
 

 

La Mesa acorda retirar aquest tema de l’Ordre del dia per tal de revisar el tema dels salaris.  

 

6. Declarar desert i inici de nova licitació del contracte del serveis mòbils d’electricitat com 

a suport a les activitats de l’Ajuntament (exp. 73/2017) 

 

Per decret 4315/2017 de 12 de maig, del regidor delegat de Serveis Centrals, es va iniciar 

l'expedient de contractació del servei de generadors mòbils d’electricitat com a suport a les 

activitats de l’Ajuntament, mitjançant procediment obert simplificat, per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 21.837,07 euros, IVA no inclòs, per l’any de 

durada inicial del contracte. (Màxim 13.850,07€, IVA no inclòs pel lloguer de generadors mòbils 

d’electricitat i màxim 7.3987,60€, IVA no inclòs pel subministrament de combustible). 



 

 

 

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es va presentar com a únic licitador: Comercial de 

Maquinaria Morillo, SAU. 

 

En sessió pública de la Mesa de Contractació de data 08/06/2017, va tenir lloc l’obertura del 

sobre 2, corresponent a l’oferta econòmica. L’oferta presentada per Comercial de Maquinaria 

Morillo, SAU. supera el pressupost màxim de licitació, motiu pel qual procedeix la seva exclusió 

de la licitació. 

 

En declarar exclosa l’única empresa licitadora, correspon declarar desert el procediment de 

licitació i tornar a convocar-ne una de nova mitjançant procediment negociat sense publicitat. 

 

 

 

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 

 

 

 

 


