Data de publicació: 28/06/2017
Ajuntament de Mataró

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Núm.: 23/2017.
Caràcter: ordinària.
Data: 22 de juny de 2017
Horari: de les 09:00 hores a les 09:15
Lloc: Carreró, 13-15, 1r soterrani.
Hi assisteixen:
Sr. Juan Carlos Jerez, President
Sr. Francesc Teixidó
Sr. Esteve Martínez
Sr. Juli Cuéllar
Sr. José Manuel López

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

No han assistit:
Sra. Montse Morón
Sr. Juan Carlos C. Ferrando
Sra. Dolors Guillen
Sra. Mònica Lora

1. Lectura i aprovació de l’acta del dia 15 de juny.
Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents.
2. Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament de llumeneres LED per
l’enllumenat públic de Mataró (aprovació per Junta de Govern) (exp. 51/2017)
Per informe de data 18/05/2017 el cap de la Secció de Planificació i Inspecció del Servei
d’Assessorament, Gestió i Planificació va efectuar la valoració del sobre 2, i per informe de data
06/06/2017 es procedeix a la valoració del sobre 3. Es proposa l’adjudicació a favor de l’empresa
Electricitat Boquet, 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.
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3. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres del Projecte executiu del nou tancament
perimetral de la zona esportiva de Cerdanyola (aprovació per Junta de Govern) (exp.
66/2017)
Per informe de data 30/05/2017 el director de Serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals
va efectuar la valoració del sobre 2 tot quedant classificada en primer lloc l’empresa VIALITAT I
SERVEIS, S.L.U., i per informe de data 09/06/2017 es procedeix a la valoració del sobre 3 i es
proposa l’adjudicació a favor de l’empresa VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 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. Proposta d’adjudicació del contracte per la selecció d’una Mútua d’Accidents de Treball
i Malalties Professionals de la Seguretat Social per a la posterior subscripció d’un conveni
d’associació 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 (aprovació per
Junta de Govern) (exp. 06/2017)
Per informe de data 09/06/2017 el coordinador tècnic de Prevenció de Riscos Laborals
va procedir a la valoració dels criteris que depenen d’adjudicació avaluables de forma automàtica,
amb el següent resultat sobre un total de 95 punts:
Licitador
Mutua Asepeyo
Fremap
MC Mutual
Activa Mutua 2008
Mutua Universal

Puntuació final
48,30
39,40
31,00
28,10
26,80

Classificació
1er.
2on.
3er.
4art.
5è.

Es proposa l’adjudicació a favor de l’empresa Asepeyo, ja que és l’oferta més avantatjosa i que ha
obtingut una major puntuació.
Per tant els membres de la Mesa, acorden proposar a l’òrgan corresponent l’adjudicació de la
contractació, mitjançant procediment obert, a la Mutua Asepeyo, d’acord amb la seva oferta, per a
la subscripció del conveni d’associació 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.
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

