
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.: 37/2017. 

Caràcter: ordinària. 

Data: 23 de novembre de 2017 

Horari: de les 09:00 hores a les 09:42  

Lloc: Carreró, 13-15, 1r soterrani. 

 

Hi assisteixen:  

 

Sr. Juan Carlos Jerez, President 

Sra. Dolors Guillén 

Sr. Juan Carlos C. Ferrando 

Sra. Montse Morón 

Sr. Francesc Teixidó 

Sr. José Manuel López 

Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament 

Sr. Manuel Monfort, Secretari General de l’Ajuntament 

Sra. Immaculada Pruna, Secretària 

 

No han assistit:  

 

Sr. Juli Cuéllar  

Sr. Esteve Martínez 

Sra. Mònica Lora 

 

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta del dia 16 de novembre.  

                   

Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents. 

 

 

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

del servei de poda viària i dels espais verds a Mataró (exp. 232/2017). 

 

Mitjançant informe de data 17/11/2017 de la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei 

d’Espais Públics exposa que l’únic criteri d’adjudicació era el preu i l’empresa classificada en 

primer lloc, Tratamiento, acondicionamiento de Laderas y Obras, SA incorria en presumpció de 

contenir valors anormals o desproporcionats.  

Un cop requerida la documentació i analitzada es considera justificada la oferta per la qual cosa 

es proposa l’adjudicació al seu favor pels preus que consten en la seva oferta.  

 

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 simplificat, a 

l’empresa Tratamiento, acondicionamiento de Laderas y Obras, SA pel preu que consta en la seva 

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

del projecte bàsic i executiu dels treballs d’instal·lació de nous sistemes de seguretat vertical 

en diversos equipaments municipals (exp. 221/2017). 

 

Mitjançant informe de data 20/10/2017 l’arquitecta tècnica municipal va valorar els criteris que 

depenen d’un judici de valor quedant en primera posició l’empresa Equanor, Sistemas de 

Protección, SL.  

En la valoració del sobre 3 (econòmic) la oferta més econòmica va ser la de Proaltec, S.L.P.M.  

 

En l’informe d’adjudicació de data 30/10/2017 l’arquitecta municipal proposa l’adjudicació a 

favor de Proaltec, S.L.P.M ja que és la que obté una major puntuació un cop sumats els diferents 

criteris d’adjudicació.  

 

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 simplificat, a 

l’empresa Proaltec, S.L.P.M pel preu que consta en la seva oferta.  

 

 

3.- Donar compte de l’informe del sobre 2 i obrir el sobre 3, del servei de replantada de 

l’arbrat viari i zones verdes (exp. 222/2017). 

 

a) S’informa de la puntuació obtinguda per cada una de les empreses, resultant de l’informe de 

valoració de la proposta tècnica. 

 

 



3 

 

 

b) Es procedeix seguidament a l'obertura del Sobre núm. 3 que contenen les ofertes econòmiques 

presentades per les empreses per optar a la contractació del servei de replantada de l’arbrat 

viari i zones verdes, amb el següent resultat:  

 

- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Estudios y Contratas Sílvicolas, SL” que 

ofereix executar el servei per un import de  273.500,00 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % 

en concepte d’IVA i que comporta una baixa del 31,08 % respecte del preu base de licitació. 

 

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Moix Serveis i Obres, SL” que ofereix 

executar el servei per un import de  352.408,71 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en 

concepte d’IVA i que comporta una baixa del 11,20 % respecte del preu base de licitació. 

 

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “R.S Agrotècnica del Segrià, SL” que ofereix 

executar el servei per un import de  322.366,66 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 10 % en 

concepte d’IVA a l’import de 151.057,92 € corresonent al subministrament de l’arbrat i un 21 % 

en concepte d’IVA a 171.308,74 € corresponent als treballs de plantació i treballs 

complementaris, i que l’import de l’obra comporta una baixa de 18,77% respecte del preu base de 

licitació.  

 

- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Eulen, SA” que ofereix executar el servei per 

un import de  394.656,85 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA i que 

comporta una baixa del 0,55 % respecte del preu base de licitació. 

 

- PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “Ambientalia World” que ofereix executar el 

servei per un import de  317.485,32 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA i 

que comporta una baixa del 20 % respecte del preu base de licitació. 

 

- PLICA NÚM. 6: presentada per l’empresa “Talher, SA” que ofereix executar el servei per 

un import de  275.453,99 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA i que 

comporta una baixa del 30,59 % respecte del preu base de licitació. 

 

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

que ofereix executar el servei per un import de  376.814,68 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 

% en concepte d’IVA i que comporta una baixa del 5,05 % respecte del preu base de licitació. 

 

- PLICA NÚM. 8: presentada per l’empresa “Urbaser, SA” que ofereix executar el servei 

per un import de  338.715,56 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA i que 

comporta una baixa del 14,65 % respecte del preu base de licitació. 

 

- PLICA NÚM. 9: presentada per l’empresa “Ambitec, Servicios Ambientales, SAU 

(Sorigué)” que ofereix executar el servei per un import de  299.626,78 euros, al qual s’haurà 

d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA i que comporta una baixa del 24,5 % respecte del preu base 

de licitació. 

 

 

La Mesa proposa l’adjudicació a la empresa  Talher, SA ja que és la obté una major 

puntuació un cop sumada la puntuació tècnica i la econòmica, sense perjudici a la posterior 

revisió per part del Servei de Compres i Contractacions per si hi ha baixa temerària.   

 



4 

 

A les 09:23 hores s’incorporen a la Mesa el senyor Juan Carlos Ferrando i la senyora 

Montse Morón.  

 

4.- Donar compte de l’informe del sobre 2 i obrir el sobre 3, del servei de suport a l’òrgan 

interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió 

econòmico-financera  de l’Ajuntament de Mataró i el seu sector públic, dividit en quatre 

lots: 

 (exp. 88/2017). 

 

a) S’informa de la puntuació obtinguda per cada una de les empreses, resultant de l’informe 

de valoració de la proposta tècnica. 

 

 

 
 

Les empreses Deloitte, SL  i Consultoria en Gestión Innovadora, SL no obtenen el mínim de 

puntuació per superar la primera fase per la qual cosa no es procedeix a obrir el seu sobre 

econòmic.  

  

 

b)  Es procedeix seguidament a l'obertura del Sobre núm. 3 que contenen les ofertes 

econòmiques presentades per les empreses per optar a la contractació del servei de suport a 

l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió 

econòmico-financera  de l’Ajuntament de Mataró i el seu sector públic, dividit en quatre lots, amb 

el següent resultat:  

 

 

- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Global & Local Audit” que ofereix realitzar 

el servei pels lots 1, 2, 3 i 4 per un preu/hora de 42,34 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21% en 

concepte d’IVA i que comporta una baixa del 27% respecte del preu base de licitació.  

 

- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Bové Montero y Asociados, SL” que ofereix 

realitzar el servei pels lots 2 i 3 per un preu/hora de 49 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21% en 

concepte d’IVA i que comporta una baixa del 15,52% respecte del preu base de licitació i pel lot 

4 un preu/hora de 47 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21% en concepte d’IVA i que comporta 

una baixa del 18,97% respecte del preu base de licitació.  

 

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Ernst & Young, SL” que ofereix realitzar el 

servei pels lots 1 i 2 per un preu/hora de 45,3 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21% en concepte 

d’IVA i que comporta una baixa del 21,9 % respecte del preu base de licitació.  
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- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Faura Casas Auditors Consultors, SL” que 

ofereix realitzar el servei per un preu/hora de 43 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21% en 

concepte d’IVA i que comporta una baixa del 25,86 % respecte del preu base de licitació.  

 

- PLICA NÚM. 5: presentada per l’empresa “Horwath PLM Auditores, S.L.P” que ofereix 

realitzar el servei per un preu/hora de 45,50 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21% en concepte 

d’IVA i que comporta una baixa del 21,55 % respecte del preu base de licitació.  

 

- PLICA NÚM. 6: presentada per l’empresa “Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, 

SA” que ofereix realitzar el servei per un preu/hora de 41,95 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 

21% en concepte d’IVA i que comporta una baixa del 27,67 % respecte del preu base de licitació.  

 

- PLICA NÚM. 7: presentada per l’empresa “Acordia, ACR” que ofereix realitzar el servei 

per un preu/hora de 38,00 euros, al qual s’haurà d’aplicar un 21% en concepte d’IVA i que 

comporta una baixa del 34,48 % respecte del preu base de licitació.  

 

 

La Mesa proposa l’adjudicació a les següents empreses:  

 

Lot 1: Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA 

Lot 2: Faura Casas Auditors Consultors, SL 

Lot 3: Acordia, ACR 

Lot 4: Global & Local Audit 

Ja que són les que obtenen una major puntuació un cop sumada la puntuació tècnica i la 

econòmica, sense perjudici a la posterior revisió per part del Servei de Compres i 

Contractacions per si hi ha baixa temerària.   

 

 

 

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 

 


