Data de publicació: 21/09/2017
Ajuntament de Mataró

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Núm.: 28/2017.
Caràcter: ordinària.
Data: 24 de juliol de 2017
Horari: de les 13:30 hores a les 13:46
Lloc: Carreró, 13-15, 1r soterrani.
Hi assisteixen:
Sr. Juan Carlos Jerez, President
Sra. Dolors Guillén
Sr. José Manuel López
Sr. Francesc Teixidó
Sr. Juan Carlos C. Ferrando
Sra. Carme Polvillo en substitució del Sr. Juli Cuéllar
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. Esteve Martínez

1.- Lectura i aprovació de l’acta del dia 24 de juliol.
Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents.

2.- Obertura del sobre 2 (tècnic) de la licitació del servei de gestió i dinamització del Centre
Cívic Espai Gatassa (exp. 145/2017)
Es dóna coneixement a la Mesa del contingut del sobre 1 de la contractació del servei de gestió i
dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa (exp. 145/2017), que prèviament ha estat obert en les
dependències del Servei de Compres i Contractacions i tramès al Servei de Projectes Transversals
i Participació per la seva 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:

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
El Carreró, 13. 08301 Mataró
93 758 22 04 – Fax 93 758 21 62

a) Admetre a concursar l’empresa que concorre i s’esmenta a continuació:

-

PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Serveis a les persones Encís SCCL” que presenta
un dossier amb la documentació requerida en els plecs.

3.- Obertura del sobre 2 (econòmic) de la licitació del subministrament de material de
ferreteria (exp. 141/2017)
Es dóna coneixement a la Mesa del contingut del sobre 1 de la licitació del subministrament de
material de ferreteria (exp. 141/2017), que prèviament ha estat obert en les dependències del
Servei d’Espais Públics per la seva 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 l’empresa que concorre i s’esmenta a continuació:

-

PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Ferreteria Candau, SL” que ofereix prestar el
servei pels següents imports:

4.- Proposta d’adjudicació de la licitació dels treballs d’arranjament de l’aparcament
del Triangle de Els Molins (exp. 165/2017) (Aprovació per Decret)
Per informe de data 13/07/2017, el cap de la Secció d’Infraestructures d’Espais Públics, va
efectuar la valoració del sobre 2, relatiu a la documentació tècnica avaluable mitjançant criteris
que depenen d’un judici de valor, amb el resultat (sobre un màxim de 30,00 punts) que es
resumeix a continuació:




Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL.: 30,00 punts.
Catalana de Treballs i Obres, SL.: 30,00 punts.
Vialitat i Serveis, SL.: 30,00 punts.

Mitjançant informe de data 21/07/2017 del cap de la Secció d’Infraestructures d’Espais Públics, es
posa de manifest que un cop obert el sobre 3, l’oferta econòmica de l’empresa CISA pot ser
considerada desproporcionada o anormal, atesa la baixa sobre el preu de licitació.
No obstant això, 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 21 de juliol de 2017 de l’enginyer municipal, cap de la Secció
d’Infraestructures d’Espais Públics, CISA presenta documentació que incorpora la justificació de
preus de les diferents unitats de l’obra, amb el preu/hora de la ma d’obra que s’ajusta al Conveni

del sector de la Construcció, i per tant es justifica l’oferta econòmica presentada. Per tal motiu, es
proposa l’adjudicació de les obres d’arranjament de l’aparcament del Triangle de Els Molins a
favor de l’empresa Catalana de Infraestructures o Serveis Associats, SL., per un import de
41.646,69 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.

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

