
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data d’actualització: 05/02/2018 

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

Ajuntament de Mataró 

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 

 

Núm.: 35/2017. 

Caràcter: ordinària. 

Data: 9 de novembre 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. Juli Cuéllar  

Sr. Esteve Martínez 

Sra. Mònica Lora 

Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament 

Sr. Manuel Monfort, Secretari General de l’Ajuntament 

Sra. Immaculada Pruna, Secretària 

 

 

No han assistit:  

 

Sr. Juan Carlos C. Ferrando 

Sra. Montse Morón 

Sr. Francesc Teixidó 

Sr. José Manuel López 

 

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta del dia 2 de novembre.  

                   

Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents. 

 

2.- Obertura del sobre 1 i 2 (tècnic) del servei de replantada de l’arbrat viari i zones verdes 

de Mataró (Exp. 222/2017) 

 

Es dóna coneixement a la Mesa del contingut del sobre 1 de la contractació del servei de 

replantada de l’arbrat viari i zones verdes de Mataró (exp. 232/2017), que prèviament ha estat 

obert en les dependències del Servei de Compres i Contractacions i tramès al 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: 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: 

 

a) Admetre a concursar a les empreses que concorren i s’esmenten a continuació: 

 

 



- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Talher” que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Eulen, SA” que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Ecosil/Estudios y Contratas Silvicolas, SL” que 

presenta un dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Agrotècnica del Segrià” que presenta un dossier 

amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “Ambientalia World, SL” que presenta un dossier 

amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 6: presentada per l’empresa “Moix, Serveis i Obres, SL” que presenta un 

dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 7: presentada per l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas, SA” que 

presenta un dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 8: presentada per l’empresa “Ambitec, Serv. Ambientales, S.A.U” que presenta 

un dossier amb la documentació requerida en els plecs.  

 

- PLICA NÚM. 9: presentada per l’empresa “Urbaser, SA” que presenta un dossier amb la 

documentació requerida en els plecs.  

 

 

3.- Obertura del sobre 1 i 2 (econòmic) del servei de poda viària i dels espais verds de 

Mataró (Exp. 232/2017) 

 

Es dóna coneixement a la Mesa del contingut del sobre 1 de la licitació del servei de poda viària i 

dels espais verds de Mataró (exp. 222/2017), que prèviament ha estat obert en les dependències 

del Servei de Compres i Contractacions 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 “Jordi l’Espígol Jardiner, SL” que ofereix prestar 

el servei pels següents imports:  

 

 

 



 
 

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas, SA” que 

ofereix prestar el servei pels següents imports:  

 

 
 

 

 

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Estudios y Contratas Silvícolas, SL” que ofereix 

prestar el servei pels següents imports:  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y 

Obras, SA” que ofereix prestar el servei pels següents imports:  

 

 



 
 

 

 

 

- PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL” que 

ofereix prestar el servei pels següents imports:  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Mesa proposa l’adjudicació a la empresa  Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y 

Obras, SA ja que és la que presenta la oferta més econòmica i aquest era l’únic criteri 

d’adjudicació sense perjudici a la posterior revisió per part del Servei de Compres i 

Contractacions per si hi ha baixa temerària.   

 

 

4.- Proposta al regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, de l’adjudicació 

del projecte dels treballs de reforma dels vestidors del Camp Municipal de futbol de Cirera 

(exp. 237/2017). 

 

En sessió de la Mesa de data 02/11/2017, es dóna coneixement de l’informe de data 25/10/2017, 

de la cap del Servei d’Equipaments Municipals, en el qual va procedir a la valoració del sobre 2, 

relatiu a la documentació tècnica avaluable mitjançant criteris que depenen d’un judici de valor. 

 

A continuació, en la mateixa sessió de la Mesa de Contractació de data 02/11/2017, va tenir lloc 

l’obertura del sobre 3, corresponent a l’oferta econòmica.   

 

Per tant en virtut de tot lo anterior, per unanimitat, els membres de la Mesa acorden proposar a 

l’òrgan corresponent l’adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert, a l’empresa 

Catalana de Treballs i Obres, SL pel preu que consta en la seva oferta.  

 

 

5.- Proposta al regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, de l’adjudicació 

del projecte executiu de les obres d’eixamplament i millores de voreres al carrer Josep 

Montserrat Cuadrada de Mataró (Exp. 234/2017). 

 

En sessió de la Mesa de data 02/11/2017, es dóna coneixement de l’informe de data 06/11/2017, 

l’enginyer de camins, canals i ports, cap de la Secció d’Infraestructures d’Espais Públics, en el 

qual va procedir a la valoració del sobre 2, relatiu a la documentació tècnica avaluable mitjançant 

criteris que depenen d’un judici de valor.  

 

A continuació, en la mateixa sessió de la Mesa de Contractació de data 02/11/2017, va tenir lloc 

l’obertura del sobre 3, corresponent a l’oferta econòmica. 

 

Mitjançant informe de data 06/11/2017, la cap del Servei d’Equipaments Municipals, va procedir 

a la valoració del sobre 3, corresponent a l’oferta econòmica i desestima l’oferta de Tempo 

Facility Services, SLU. per superar el pressupost de licitació, i per tant, procedeix declarar la seva 

exclusió de la licitació.  

 

En virtut de l’anterior, en sessió de la Mesa de data 09/11/2017, es proposa l’adjudicació del 

contracte del servei esmentat a favor de Constraula Enginyeria i Obres, SAU., en ser l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, sense que es consideri anormal o desproporcionada i en ajustar-

se 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.  

 

 

 

 

 

 



6.- Resolució del recurs de reposició presentat per l’empresa Moix, Serveis i Obres contra  

l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2017, pels quals es va adjudicar 

a l’empresa Urbaser, SA, el contracte del servei de gestió integrada de plagues de l’arbrat 

viari i els espais verds de Mataró (exp. 31/2017).  

  

La Secretària de la Mesa exposa que l’empresa Moix, Serveis i Obres va interposar un recurs de 

reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2017, pel que 

s’adjudicava la contractació a favor de l’empresa Urbaser, SA, del contracte de la gestió integrada 

de plagues de l’arbrat viari i els espais verds de Mataró.  

 

 

Els membres de la Mesa per tant proposen a la Junta de Govern Local:  
 

Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per  l’empresa Moix Serveis i Obres contra 

l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2017, pels qual es va adjudicar a 

l’empresa Urbaser,SA  el contracte  del servei de gestió integrada de plagues de l’arbrat viari i els 

espais verds  de Mataró, en el sentit d’estimar les al·legacions contra  la UTE Mataró Control 

Integral de Plagues, però no les presentades contra l’oferta de Urbaser, SA. 

 

Aquesta estimació parcial del recurs no afecta la validesa de l’adjudicació del contracte a favor 

d’Urbaser, SA, d’acord amb el previst a l’art. 51 de la Llei 39/2015. 

 

 

 

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 

 

 

 

 


