
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.: 39/2017. 

Caràcter: ordinària. 

Data: 22 de desembre 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. Esteve Martínez 

Sr. Juli Cuéllar  

Sra. Montse Morón 

Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament 

Sr. Manuel Monfort, Secretari General de l’Ajuntament 

Sra. Imma Pruna, Secretària.  

 

 

No ha assistit:  

 

Sra. Mònica Lora 

Sr. Juan Carlos C. Ferrando 

Sr. Francesc Teixidor 

Sr. José Manuel López 

 

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta del dia 30 de novembre 

                   

Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents. 

 

2.- Obertura del sobre 2 (econòmic) de la contractació del servei de dispensadors d’aigua 

mineral per a les dependències municipals (exp. 263/2017) 

 

 

Es procedeix a obrir els sobres 2 virtualment en presencia de tota la Mesa.  

 

 

3.- Proposta d’adjudicació de les obres del projecte executiu del nou casal de la gent gran de 

La Llàntia i adequació dels locals del carrer La Boixa (exp. 220/2017). 
 

Mitjançant informe de data 13/11/2017, la cap del Servei d’Equipaments Municipals va procedir 

a la valoració de l’oferta tècnica.  

 

En sessió pública de la Mesa de contractació de data 16/11/2017 es va donar compte de l’informe 

de valoració del sobre 2 i es va procedir a l’obertura del sobre 3, corresponent a les proposicions 
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avaluables de forma automàtica quedant en primer lloc la empresa Cobra Instalaciones y 

Servicios, SA. 

 

Per tant els membres de la Mesa, 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 d’adjudicació del Lot 1.3 (treballs de fusteria), de l’acord marc amb varis 

empresaris per a la posterior adjudicació de contractes derivats de manteniment correctiu 

en equipaments municipals (exp. 93/2017). 

 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2017, es va adjudicar la 

contractació de acord marc amb varis empresaris per a la posterior adjudicació de contractes 

derivats de manteniment correctiu en equipaments municipals, per un import fixat com a màxim 

per a l’adjudicació del contracte de fins a 939.565,04 €, IVA no inclòs, pels dos anys de durada 

inicial del contracte, dividit en dos lots: Lot 1 per a treballs per un import de fins a 5.000 €, IVA 

exclòs (subdividit en 8 sublots per cada especialitat: Treballs de paleta, pintura, fusteria de fusta, 

fusteria d’ alumini, vidrier, serralleria, paviments continus i desembossaments); i Lot 2 per a 

treballs per un import de més 5.000 € i que no arribi a 50.000 €, IVA exclòs. 

 

En l’acord esmentat en el punt anterior, el Lot 1.3 Fusteria, es va adjudicar a Construcciones 

García Cano e Hijos, SA. No obstant, Aquesta empresa no ha presentat la documentació requerida 

en el termini establert l’efecte. 

 

Atès l’exposat anteriorment, correspon adjudicar el Lot 1.3. Fusteria al licitador classificat en 

segona posició, que és AssistaCasa 2005, SL 

 

AssistaCasa 2005, SL. ha presentat escrit amb data 01/12/2017 manifestant que renuncia a 

l’adjudicació del contracte del Lot 1.3 Fusteria. 

 

Per tant, procedeix l’adjudicació d’aquest lot a Construtoni Ponce, SLU., tercer classificat 

 

Per tant els membres de la Mesa, acorden proposar a l’òrgan corresponent l’adjudicació del lot 

1.3 a favor de l’empresa Construtoni Ponce, SLU pels preus unitaris oferts en la seva oferta.  

 

 

5.- Proposta d’adjudicació del servei de replantada de l’arbrat viari i zones verdes (exp. 

222/2017). 

 

En sessió de la Mesa de contractació de data 09/11/2017 va tenir lloc l’obertura del sobre 2, 

corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor. Mitjançant informe de data 17/11/2017 

la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics procedeix a la seva valoració. 

 

En sessió de la Mesa de contractació de data 23/11/2017, es va donar compte de l’informe del 

sobre 2 i es va obrir el sobre 3 

 

Després de l’obertura de les proposicions del sobre 3, es posa de manifest que l’oferta presentada 

per TALHER, SA. pot ser considerada desproporcionada o anormal 
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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), mitjançant informe de 

data 12/12/2017, la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públic dóna per correcta 

la justificació de l’oferta.  

 

En el mateix informe, la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públic, valora les 

ofertes econòmiques. 

 

En virtut de l’exposat, i amb una puntuació final de 92,80 punts, es proposa l’adjudicació del 

contracte a favor de TALHER, SA., ja que la seva oferta s’ajusta als requeriments dels plecs que 

regeixen la contractació i és l’oferta econòmicament més avantatjosa 

 

Per tant els membres de la Mesa, acorden proposar a l’òrgan corresponent l’adjudicació de la 

contractació, mitjançant procediment obert, a l’empresa TALHER, SA pel preu que consta en la 

seva oferta. 

 

6. Rectificació de la proposta d’adjudicació del Lot 4 del servei de suport al òrgan 

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

econòmico-financera de l’Ajuntament de Mataró.  

 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2017 es van adjudicar els 

diferents lots de 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. 

 

El lot 4 es va adjudicar erròniament a l’empresa Ernst & Young, quan aquesta no havia presentat 

oferta per aquest lot. 

 

Per tant es proposta rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2017, 

en el sentit d’adjudicar el Lot 4. Consorci Museu Art Contemporani de Mataró, EPE Mataró 

Audiovisual i Fundació Unió de Cooperadors, a l’empresa GLOBAL & LOCAL AUDIT, SL per 

un preu de 42,34 €/hora. 

 

 7.- Examen de la proposició econòmica relativa al procediment del manteniment de 

llicències de sistemes d’infraestructures informàtiques de l’Ajuntament de Mataró (exp. 

250/2017). 

 

S’examina la proposta i s’accepta amb el ben entès que la última línia no suma però els preus 

parcials son els correctes.  

 

 

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 
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