Data d’actualització: 05/02/2018
Ajuntament de Mataró

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Núm.: 32/2017.
Caràcter: ordinària.
Data: 10 d’octubre 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. Francesc Teixidó
Sr. Juli Cuéllar
Sr. Esteve Martínez
Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament
Sr. Manuel Monfort, Secretari General de l’Ajuntament
Sra. Immaculada Pruna, Secretària
S’ha excusat:
Sra. Mònica Lora
No han assistit:
Sr. Juan Carlos C. Ferrando
Sra. Montse Morón
1.- Lectura i aprovació de l’acta del dia 21 de setembre.
Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents.
2.- Obertura del sobre 1 i 2 (econòmic) de l’actualització de la infraestructura TIC de
directori actiu de l’Ajuntament
S’acorda ajornar aquesta obertura ja que no han arribat unes ofertes que s’han enviat per correu
postal.
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3.- Proposta al regidor delegat de Serveis Centrals de l’adjudicació dels treballs
d’adequació del solar del voltant del nou institut Cinc Sènies (exp. 182/2017).
En sessió pública de la Mesa de Contractació, de data 31/08/2017, va tenir lloc l’obertura del
sobre 2, corresponent a l’oferta econòmica
Després de l’obertura de les proposicions econòmiques, es posa de manifest que l’oferta de
Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL. (CISA) i l’oferta de Obres y Paviments
Brossa, SA. 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), totes dues empreses
presenten justificació de les seves respectives ofertes dins de termini. Un cop examinades, tal i
com es desprèn de l’informe del cap del Servei d’Espais Públics de data 19/09/2017, amb les
justificacions presentades es poden realitzar tècnicament les obres, i conseqüentment es poden
acceptar les seves ofertes.
Mitjançant informe de data 19/09/2017 el cap del Servei d’Espais Públics proposa l’adjudicació
del contracte del servei esmentat a favor de Obres i Paviments Brossa, SA., en ser l’oferta
econòmicament més avantatjosa, sense que es consideri anormal o desproporcionada i en ajustarse als requeriments dels plecs que regeixen la contractació.
Per tant els membres de la Mesa, per unanimitat, acorden proposar a l’òrgan corresponent
l’adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert, a l’esmentada empresa pel preu
que consta en la seva oferta.
4.- Proposta al regidor delegat de Serveis Centrals de l’adjudicació del subministrament de
hardware estàndard per microinformàtica de segona mà per a l’Institut Miquel Biada (Exp.
203/2017).
En sessió pública de la Mesa de Contractació, de data 21/09/2017, va tenir lloc l’obertura del
sobre 2, corresponent a l’oferta econòmica.
Per informe de data 2/10/2017, el Cap del Servei de Sistemes d’ Informació i Telecomunicacions
exposa que s’ ha requerit a l’empresa Inforgest informática SL que justifiqui la seva oferta
considerada com a desproporcionada o anormal. L’ esmentada empresa ha justificat la seva
oferta, que s’ ha considerat satisfectòria. Per tant, sent l’ únic criteri d’ adjudicació el preu,
proposa l’adjudicació a favor de l’empresa Inforgest informática SL que ha presentat l’ oferta
més econòmica.
Per tant els membres de la Mesa, per unanimitat, acorden proposar a l’òrgan corresponent
l’adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert, a l’esmentada empresa pel preu
que consta en la seva oferta.
5.- Proposta a la Junta de Govern Local de l’adjudicació dels treballs de millora de la
urbanització de la Ronda Miguel de Cervantes, entre la Plaça d’Alfred Opisso i Cardona i el
carrer de Francisco Herrera (exp. 180/2017).

Mitjançant informe de data 8 de setembre de 2017, el cap de la Secció d’Infraestructures d’Espais
Públics va realitzar la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor; i per informe de
data 27 de setembre de 2017, ha procedit a la valoració de les ofertes econòmiques, tot quedant
classificada en primer lloc l’empresa M y J Gruas, S.A.
Per tant els membres de la Mesa, per unanimitat, acorden proposar a l’òrgan corresponent
l’adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert, a l’esmentada empresa pel preu
que consta en la seva oferta.
6.- Proposta a la Junta de Govern Local de l’adjudicació del subministrament de
consumibles per equips multifuncionals (exp. 176/2017).
Mitjançant informe de data 05/10/2017 la Coordinadora de Compres exposa que un cop
examinades les ofertes presentades, i sent l’ únic criteri de valoració el preu, es proposa adjudicar
el subministrament de consumibles per equips multifuncionals a l’empresa Servicios
Microinformática, SA
Per tant els membres de la Mesa, per unanimitat, acorden proposar a l’òrgan corresponent
l’adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert, a l’esmentada empresa pel preu
que consta en la seva oferta.
7.- Proposa a la Junta de Govern Local de l’adjudicació del subministrament d’una
màquina retroexcavadora i un martell trencador (exp. 50/2017).
Mitjançant informe de data 13/09/2017, el cap del Servei d’Espais Públics exposa que totes les
ofertes presentades compleixen els requisits mínims exigits, i en informe de data 25/09/2017 de la
cap de la Secció d’Oficis i Serveis es valoren els criteris avaluables mitjançant l’aplicació de
fórmules, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Geancar Maquinària, SA.
Per tant els membres de la Mesa, per unanimitat, acorden proposar a l’òrgan corresponent
l’adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert, 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

