Data de publicació: 21/09/17
Ajuntament de Mataró

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Núm.: 27/2017.
Caràcter: ordinària.
Data: 20 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. Dolors Guillén
Sr. José Manuel López
Sr. Juan Carlos C. Ferrando
Sr. Esteve Martínez
Sra. Carme Polvillo en substitució del Sr. Juli Cuéllar
Sra. Montse Morón
Sra. Mònica Lora
Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament.
Sr. Manuel Monfort, Secretari General de l’Ajuntament
Sra. Immaculada Pruna, Secretària.
S’ha excusat:
Sr. Francesc Teixidó

1.- Lectura i aprovació de l’acta del dia 13 de juliol.
Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents.

2.- Donar compte de l’informe de valoració del sobre 2 i obertura del sobre núm. 3 de la
licitació del servei d’atenció al públic i gestió i/o execució programa d’activitats didàctiques
i de difusió patrimonial, i si escau, proposta d’adjudicació (exp. 123/2017).

a)
Mitjançant informe de la Directora del Museu de Mataró i la cap de Secció de Promoció
de la Ciutat de data 17/07/2017 es posa de manifest que només s’ha presentat una empresa,
Magmacultura i la proposta presentada per aquesta compleix tots els requisits establerts als plecs,
així que es valora positivament el projecte.
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b) Es procedeix seguidament a l'obertura del Sobre núm. 3 que conte la oferta econòmica
presentada per l’empresa per optar servei d’atenció al públic i gestió i/o execució programa
d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial, amb el següent resultat:
PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Magmacultura” que ofereix realitzar el servei
pels següents imports:

Es proposa adjudicar el servei d’atenció al públic i gestió i/o execució programa d’activitats
didàctiques i de difusió patrimonial a favor de l’empresa Magmacultura ja que és la única
presentada i compleix tots els requisits, amb el vot a favor de tots els assistents a la Mesa.

3.- Donar compte de l’informe de valoració del sobre 2 i obertura del sobre núm. 3 de la
licitació dels treballs d’arranjament de l’aparcament del Triangle de Els Molins i, si escau,
proposta d’adjudicació (exp. 165/2017)

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 als treballs d’arranjament de l’aparcament del Triangle
de Els Molins, amb el següent resultat:
PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Catalana d’Infraestructures i Serveis
Associats, SL” que ofereix realitzar les obres per un import de 41.646,69 euros, IVA inclòs, al
qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, i que comporta una baixa de 32,81% respecte
el preu base de licitació.
PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Vialitat i Serveis, SLU” que ofereix realitzar
les obres per un import de 61.971,07 euros, IVA inclòs, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en
concepte d’IVA, i que comporta una baixa de 0,02% respecte el preu base de licitació.
PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Catalana de Treballs i Obres, SL” que ofereix
realitzar les obres per un import de 61.552,04 euros, IVA inclòs, al qual s’haurà d’aplicar un 21 %
en concepte d’IVA, i que comporta una baixa de 0,69% respecte el preu base de licitació.
S’Incorpora a la Mesa la Sra. Montse Morón
4.- Proposta d’adjudicació 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)

Mitjançant informe de data 20/06/2017 el cap de la Secció de Planificació i Inspecció del Servei
d’Assessorament, Gestió i Planificació va procedir a la valoració del sobre núm. 2 quedant en
primer lloc les empreses Engivert, Maitec i Gesa.
En sessió de la Mesa de contractació de data 29/06/2017, es va donar compte de l’informe de
valoració del sobre 2, i es va procedir a l’obertura del sobre 3, corresponent a l’oferta econòmica.
Després de l’obertura de les proposicions econòmiques, es posa de manifest que l’oferta de Philae
Ingeniería de Proyectos, SL. i l’oferta de Juan Antonio Copado Sánchez, poden ser considerades
desproporcionades o anormals, atesa la baixa sobre el preu de licitació.
Efectuat el tràmit previst a l’article 152 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), segons informe de data
11 de juliol de 2017 del cap de la Secció de Planificació i Inspecció del Servei d’Assessorament,
Gestió i Planificació, el senyor Juan Antonio Copado Sánchez presenta escrit però no justifica la
viabilitat de la seva oferta; no indica costos ni cap situació excepcional que justifiqui l’oferta
desproporcionada. Philae Ingeniería de Proyectos, SL. no ha atès el requeriment de justificació i
no ha presentat cap documentació. En conseqüència, procedeix la seva exclusió de la licitació.
En el mateix informe, va procedir a la valoració de l’oferta econòmica. Sense tenir en compte els
licitadors que no han justificat la seva oferta, quedant classificat en primer lloc les empreses
Engivert 41, SL, GESA i INCOSA.
Per tant els membres de la Mesa, acorden proposar a l’òrgan corresponent l’adjudicació 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, mitjançant procediment obert, a les esmentades
empreses amb el preu ofert en les seves propostes, amb el vot a favor de tots els assistents a la
Mesa.
S’incorpora a la Mesa la Sra. Mònica Lora
5.- Proposta d’adjudicació del servei de monitors i de vigilància, salvament i socorrisme de
la Piscina Municipal (exp. 140/2017
Mitjançant informe de data 10 de juliol de 2017 la directora de la piscina municipal va procedir a
la valoració tècnica de les ofertes, i mitjançant informe de data 23 de juliol de 2017, va procedir a
la valoració de les ofertes econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa
Emergències Setmil, SL.
Per tant els membres de la Mesa, acorden proposar a l’òrgan corresponent l’adjudicació del servei
de monitors i de vigilància, salvament i socorrisme de la Piscina Municipal pels preus unitaris que
presenta l’empresa, amb el vot a favor de tots els assistents a la Mesa.

6.- Proposta d’adjudicació del servei de gestió integrada de plagues de l’arbrat viari i les
zones enjardinades de Mataró (exp. 31/2017 (Aprovació per Junta de Govern)

Mitjançant informe de data 20/06/2017, la tècnica de la Secció de Jardineria , va procedir a la
valoració de la proposta tècnica, quedant classificada en primer lloc l’empresa Moix, Serveis i
obres, SL.
Després de l’obertura de les proposicions econòmiques, es posa de manifest que l’oferta de
l’empresa Urbaser SA, pot ser considerada desproporcionada o anormal, atesa la baixa sobre el
preu de licitació.
Mitjançant informe de data 17 de juliol de 2017, la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei
d’Espais Públics considera correcta la proposta efectuada per Urbaser SA un cop avaluada
positivament la justificació de l’oferta presentada.
Per tant els membres de la Mesa, acorden proposar a l’òrgan corresponent l’adjudicació de gestió
integrada de plagues en l’arbrat viari i les zones enjardinades de Mataró a favor de la empresa
Urbaser, SA pels preus unitaris que presenta l’empresa, amb el vot a favor de tots els assistents a
la Mesa.

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

