Data de publicació: 20/07/2017
Ajuntament de Mataró

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Núm.: 25/2017.
Caràcter: ordinària.
Data: 6 de juliol 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. Núria Calpe, en substitució de Dolors Guillén.
Sr. José Manuel López
Sr. Juan Carlos C. Ferrando
Sr. Esteve Martínez
Sra. Montse Morón
Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament.
Sr. Manuel Monfort, Secretari General de l’Ajuntament
Sra. Immaculada Pruna, Secretària.

No ha assistit:
Sr. Juli Cuéllar
Sra. Mònica Lora
Sr. Francesc Teixidó
1.- Lectura i aprovació de l’acta del dia 29 de juny.
Llegides l’acta anterior, és aprovada pels assistents.
2.- Obertura del sobre 2 (tècnic) del servei de monitors i de vigilància, salvament i
socorrisme durant el període de funcionament de la Piscina Municipal de Mataró (Exp.
140/2017).
Es dóna coneixement a la Mesa del contingut del sobre 1 de la contractació del servei de
monitors i de vigilància, salvament i socorrisme durant el període de funcionament de la Piscina
Municipal de Mataró. (Exp. 140/2017), que prèviament ha estat obert en les dependències de la
Piscina Municipal 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:
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
El Carreró, 13. 08301 Mataró
93 758 22 04 – Fax 93 758 21 62

-

PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Diversport, SL” que presenta un dossier amb la
informació requerida en els plecs de clàusules.

-

PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Sportise Creative Solutions, SL” que presenta un
dossier amb la informació requerida en els plecs de clàusules.

-

PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Servicios Deportivos, SC” que presenta un
dossier amb la informació requerida en els plecs de clàusules.

-

PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Emergències Setmil, SL” que presenta un dossier
amb la informació requerida en els plecs de clàusules.

-

PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “EBONE Servicios Educacion Deportes, SL” que
presenta un dossier amb la informació requerida en els plecs de clàusules.

3.- Donar compte de l’informe de valoració del sobre 2 i obertura del sobre núm. 3 del
servei de gestió integrada de plagues de l’arbrat viari i les zones enjardinades de Mataró
(exp. 31/2017)

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 les empreses per optar servei de gestió integrada de plagues de l’arbrat viari i
les zones enjardinades de Mataró, amb el següent resultat:
PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Alemany Fitosanitaris, SLU” que ofereix
realitzar el servei pels següents imports:

PLICA NÚM.. 2: presentada per l’empresa “Ambientalia” que ofereix realitzar el servei
pels següents imports:

PLICA NÚM. 3: presentada per la UTE formada per les empreses “Mataro Control
Integral de Plagues i Art Jardiners, SL” que ofereix realitzar el servei pels següents imports:

PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Servicentre Guitart, SL” que ofereix realitzar
el servei pels següents imports:

PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “Moix Serveis i Obres, SL” que ofereix
realitzar el servei pels següents imports:

PLICA NÚM. 6: presentada per l’empresa “Moix Serveis i Obres, SL” que ofereix
realitzar el servei pels següents imports:

4.- Donar compte de l’informe de valoració del sobre 3 i declarar deserta la contractació
del servei de generadors mòbils d’electricitat com a suport a les activitats de l’Ajuntament
(exp. 73/2017)

Segons informe de la Directora de Cultura de data 03/06/2017 es posa de manifest que finalitzat el
termini de presentació d’ofertes només es va presentar una empresa, Martí Canudas, SA i aquesta

no s’ajusta al que estableix la clàusula cinquena del Plec administratiu ja que supera el pressupost
màxim de licitació.
Per la qual cosa es proposa declarar desert el procediment negociat per la contractació del servei de
lloguer de generadors i tenint en compte que el procediment obert anterior com ara el negociat han
estat declarar deserts contractar amb urgència donada la propera celebració de les Santes
mitjançant un contracte menor.
S’acorda incloure a l’ordre del dia dos temes per urgència:

5) Obertura del sobre 2 (tècnic) del servei de direcció pedagògica, docència i vigilància dels
diferents programes educatius i les activitats de l'Escola Municipal de Música de Mataró
(Exp. 129/2017)
Es dóna coneixement a la Mesa del contingut del sobre 1 de la contractació del servei de direcció
pedagògica, docència i vigilància dels diferents programes educatius i les activitats de l’Escola
Municipal de Música de Mataró. (Exp. 129/2017), que prèviament ha estat obert en les
dependències de la Direcció d’Ensenyament 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 “Musicop, SCCL” que presenta un dossier amb la
informació requerida en els plecs de clàusules.

La senyora Montse Morón creu que al presentar-se només una empresa cal fer una reflexió del
perquè.

6) Donar compte de l’informe de valoració del sobre 2 del servei de comunicació del
projecte “Ateneu Cooperatiu del Maresme. Cafè de Mar” (Exp. 84/2017)
S’informa de la puntuació obtinguda per cada una de les empreses, resultant de l’informe de
valoració de la proposta tècnica.

Resum puntuació proposta tècnica
Clack Audiovisual SCCL. 27 punts.
1- Elaborar una estratègia de comunicació de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme. 11,5 punts
2- Desenvolupar accions de promoció i comunicació de l’Ateneu Cooperatiu. 15,5 punts
Lippa. 18,5 punts
1- Elaborar una estratègia de comunicació de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme. 8,5 punts
2- Desenvolupar accions de promoció i comunicació de l’Ateneu Cooperatiu. 10 punts
Vertice. 23 punts.
1- Elaborar una estratègia de comunicació de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme. 11,5 punts
2- Desenvolupar accions de promoció i comunicació de l’Ateneu Cooperatiu. 11,5 punts

El Senyor Jose Manuel López manté una reserva sobre aquest tema i s’absté.

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

