Data de publicació: 06/03/2017
Ajuntament de Mataró

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Núm.: 02/2017.
Caràcter: ordinària.
Data: 19 de gener de 2017
Horari: de les 09:00 hores a les 09:20 hores.
Lloc: Carreró, 13-15, 1r soterrani.
Hi assisteixen:
Sr. Juan Carlos Jerez, President.
Sr. Esteve Martínez
Sr. José Manuel López
Sra. Montse Morón
Sr. Juan Carlos C. Ferrando
Sra. Mònica Lora
Sr. Joan Francesc Clariana, en substitució de l’Interventor de l’Ajuntament.
Sra. Anna Ramírez, en substitució del Secretari General de l’Ajuntament
Sra. Fina Garcia, en substitució de la Secretària.
S’han excusat:
Sr. Francesc Teixidó
No han assistit:
Sra. Dolors Guillen
Sr. Juli Cuéllar
Punt 1: Lectura i aprovació de l’acta anterior
Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents.

Punt 2: Obertura del sobre núm. 2
2.1 Es procedeix seguidament a l'obertura dels Sobres núm. 1 que contenen la documentació i
referències exigides en el plec de condicions econòmiques i administratives particulars que
regeixen la contractació del servei d’atenció social i menjador del Centre d’acollida municipal
(Exp. 237/2016), del seu examen se'n deriva el quadre annex a aquesta acta.
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: documentació tècnica relativa als criteris
d’adjudicació que depenen de judici de valors, 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 les empreses que concorren i s’esmenten a continuació:
- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa. “Creu Roja Espanyola” que presenta un dossier amb
tota la documentació requerida en els Plecs de clàusules administratives.

2.2 Es procedeix seguidament a l'obertura dels Sobres núm. 1 que contenen la documentació i
referències exigides en el plec de condicions econòmiques i administratives particulars que
regeixen la contractació del servei d’atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona
(Exp. 240/2016), del seu examen se'n deriva el quadre annex a aquesta acta.
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: documentació tècnica relativa als criteris
d’adjudicació que depenen de judici de valors, pel mateix ordre que s'estableix en l'obertura dels
sobres núm. 1 i declara:
a) Admetre a concursar les empreses que concorren i s’esmenten a continuació
- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “ABD-Associació Benestar i Desenvolupament” que
presenta un dossier amb tota la documentació requerida en els Plecs de clàusules administratives.
- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Clece, SA” que presenta un dossier amb tota la
documentació requerida en els Plecs de clàusules administratives.
- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “GESEX Atención Domiciliaria, SL” que presenta
un dossier amb tota la documentació requerida en els Plecs de clàusules administratives.

Punt 3: Donar compte de l’informe de valoració del sobre 2 i obertura del sobre 3

3.1.- Exp. 241/2016: execució de les obres del projecte bàsic i executiu de reparació de les
cobertes de l’escola d’educació especial Les Aigües i l’escola Camí del Cros

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 dels Sobre núm. 3 que conté les ofertes econòmiques
presentades per les diferents empreses per optar a l’execució de les obres del projecte bàsic i
executiu de reparació de les cobertes de l’escola d’educació especial Les Aigües i l’escola Camí
del Cros, amb el següent resultat:
PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Vialitat i Serveis, S.L.U ” que ofereix
realitzar les obres per un import de 112.877,50 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en
concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 2,00 % respecte el pressupost de licitació.
PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Catalana de Treballs i Obres, SL”, que
ofereix realitzar les obres per un import de 89.198 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en
concepte d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 19,40 % respecte el pressupost de licitació.
PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “MonVertical”, que ofereix realitzar les obres
per un import de 92.515,30 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, la qual
cosa suposa una baixa del 16,4% respecte el pressupost de licitació.

S’incorporen a la sessió de la Mesa la Sra. Mònica Lora i el Sr. Juan Carlos C. Ferrando

3.2.- Exp. 268/2016: servei de formació en l’ àmbit dels idiomes
a) S’informa de la puntuació obtinguda per cada una de les empreses, resultant de l’informe de
valoració de la proposta tècnica.

Pel que fa el lot 1, 2 i 3 es proposa excloure les empreses Ilab International Academy, SL i
Barcelona English perquè la seva proposta no s’adequa als plecs de clàusules.
Pel que fa el lot 4 es proposa excloure les empreses Ilab International Academy, SL i Barcelona
English perquè no obtenen la puntuació mínima requerida.
b) Es procedeix seguidament a l'obertura dels Sobre núm. 3 que conté les ofertes econòmiques
presentades per les diferents empreses per optar al servei de formació en l’àmbit dels idiomes,
amb el següent resultat:
-

PLICA NÚM. 1: presentada per la Sra. Judith Anglada Bonamusa que ofereix realitzar el
servei pel que fa el lot 1 i pel lot 2 pels següents imports:

-

PLICA NÚM. 2: presentada per la Sra. Sandra Rovira Cabeza que ofereix realitzar el
servei pel que fa el lot 2 pels següents imports:

-

PLICA NÚM. 3: presentada pel Sr. Jaume Roglan Cuartielles que ofereix realitzar el
servei pel que fa el lot 3 i el lot 4 pels següents imports:

3.3.- Exp. 269/2016: servei de formació en l’ àmbit de la ofimàtica
a) S’informa de la puntuació obtinguda per cada una de les empreses, resultant de l’informe de
valoració de la proposta tècnica.

Pel que fa el lot 1 es proposa excloure de la licitació l’empresa Sira Gestió Integral, SL perquè la
seva proposta no s’adequa als plecs i al Sr. Javier Basulto perquè no obté la puntuació mínima
requerida.
Pel que fa el lot 2 es proposa excloure de la licitació l’empresa Sira Gestió Integral, SL perquè la
seva proposta no s’adequa als plecs i al Sr. Javier Basulto perquè no obté la puntuació mínima
requerida.
Pel que fa el lot 3 es proposa excloure de la licitació el Sr. Javier Basulto perquè no obté la
puntuació mínima requerida.
Pel que fa el lot 4 es proposa excloure l’empresa Sira Gestió Integral i el Sr. Javier Basulto perquè
no obtenen la puntuació mínima requerida.

b) Es procedeix seguidament a l'obertura dels Sobre núm. 3 que conté les ofertes econòmiques
presentades per les diferents empreses per optar al servei de formació en l’àmbit de la ofimàtica,
amb el següent resultat:
-

PLICA NÚM. 1: presentada per la Sra. Noelia Paredes Fernández que ofereix realitzar el
servei pel que fa el lot 1, 2 i 3 pels següents imports:

-

PLICA NÚM. 2: presentada per la Sra. Sílvia Arano que ofereix realitzar el servei pel que
fa el lot 2 i el lot 4 pels següents imports:

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 acctal,

Juan Carlos Jerez Antequera

Fina Garcia Reina

