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

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Núm.: 05/2017.
Caràcter: ordinària.
Data: 9 de febrer de 2017
Horari: de les 09:00 hores a les 09:10 hores.
Lloc: Carreró, 13-15, 1r soterrani.
Hi assisteixen:
Sr. Juan Carlos Jerez, President.
Sr. Francesc Teixidó
Sr. José Manuel López
Sr. Esteve Martínez
Sr. Juan Carlos C. Ferrando
Sra. Mònica Lora
Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament.
Sr. Manuel Monfort, Secretari General de l’Ajuntament
Sra. Immaculada Pruna, Secretària.
S’han excusat:
Sra. Montse Morón
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 de formació en l’àmbit de la gestió administrativa i de
l’enregistrament i tractament de dades (Exp. 4/2017), 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 pel Sr. “Carles Sabaté Pons” que presenta un dossier amb tota la
documentació requerida en els Plecs de clàusules administratives pel lot 1, 2 i 3.
- PLICA NÚM. 2: presentada per la Sra. “Verònica Oliva Martín” que presenta un dossier amb
tota la documentació requerida en els Plecs de clàusules administratives pel lot 1, 4 i 5
- PLICA NÚM. 3: presentada per la Sra. “Natàlia Ubach Martínez” que presenta un dossier amb
tota la documentació requerida en els Plecs de clàusules administratives pel lot 5.
Punt 3: Donar compte de l’informe de valoració del sobre 2 i obertura del sobre 3
3.1.- Exp. 281/2016: servei de formació en l’àmbit de l’atenció sociosanitària

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 pels diferents professionals per optar al servei de formació en l’àmbit de l’atenció
sociosanitària, amb el següent resultat:
PLICA NÚM. 1: presentada per la Sra. “Mercè Garolera Berrocal ” que ofereix realitzar
el servei pels lots 1, 3, 4 i 6 amb els següents preus:

PLICA NÚM. 2: presentada per la Sra. “Lourdes Toro Narvàez ” que ofereix realitzar el
servei pels lots 3 i 6 amb els següents preus:

PLICA NÚM. 3: presentada per la Sra. “Gemma Garreta i Parés ” que ofereix realitzar el
servei pels lots 2 i 5 amb els següents preus:

En relació als canvis sorgits en la normativa de contractació, la Secretària a la Mesa exposa el
següent:
“El Decret llei 3/2016 de 31 de mag, de mesures urgents en matèria de contractació publica,
estableix en el seu article 8 les que denomina “mesures de gestió eficient en la tramitació”,
aplicable als següents contractes:
 Contractes de serveis i subministraments amb valor estimat inferior a 100.000 euros.
 Contractes d’obres amb valor estimat inferior a 1.000.000 euros.
Davant els dubtes sorgits, la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya ha publicat una nota interpretativa de l’esmentat Decret llei que, en relació a la
intervenció de la Mesa de Contractació en aquest que anomenem “procediments oberts
simplificats” estableix el següent:
“5. Els sobres 1 i 2 es podran obrir a partir del moment en què finalitzi el termini de
presentació de proposicions. L’obertura d’aquests dos sobres no requereix la constitució
formal de la mesa de contractació, si bé cal que tots els membres de la mesa siguin
informats de les incidències que puguin donar-se en la obertura, i tinguin accés (per
qualsevol mitjà), a la documentació presentada. L’òrgan tècnic competent, un cop oberts
els sobres elaborarà la proposta de valoració i puntuació, que es trametrà – per
qualsevol mitjà- a tots els membres de la mesa amb l’antelació suficient a l’obertura
pública per tal que puguin fer les observacions que considerin.

6. La mesa de contractació es reunirà abans de l’obertura pública de forma interna,
reunió que es podrà produir el mateix dia o moments abans de l’acte públic, en unitat
d’acte. En aquesta reunió es formalitzarà i aprovarà la proposta de valoració. En l’acte
públic posterior es farà pública la puntuació obtinguda per cada licitador, i s’obrirà la
proposta econòmica i de criteris objectius. Sempre que sigui possible, en el mateix acte
públic la mesa de contractació farà pública la proposta d’adjudicació, d’acord amb les
puntuacions de cada licitador.
Els licitadors presents a l’acte públic tindran accés a l’informe tècnic de valoració, sens
perjudici de la seva publicació posterior a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública”.
Per tant, d’ara en endavant l’obertura d’ofertes en els “procediments oberts simplificats” en els
quals existeixin criteris que depenen d’un judici de valor (3 sobres), es durà a terme de la següent
manera:
 Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el Servei de Compres i Contractacions procedirà
a l’obertura dels sobres 1 (documentació administrativa) i 2 (proposta tècnica), fent constar en
una diligència els licitadors, la qualificació de la documentació administrativa, i el contingut
del sobre 2.
 Seguidament, es remetran les ofertes als serveis tècnics competents per la valoració i
puntuació de les ofertes.
 Una vegada l’òrgan tècnic hagi elaborat la proposta de valoració i puntuació, es convocarà als
membres de la Mesa de contractació, adjuntant tota la informació necessària.
 Reunida la Mesa en fase interna, aprovarà -si escau- la proposta de valoració. A continuació, i
en acte públic, es farà pública la puntuació obtinguda per cada licitador, i s’obrirà el sobre 3.
 Si és possible, en el mateix acte es farà pública la proposta d’adjudicació”.

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

