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

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Núm.: 06/2017.
Caràcter: ordinària.
Data: 16 de febrer de 2017
Horari: de les 09:00 hores a les 09:15 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. Montse Morón
Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament.
Sra. Immaculada Pruna, Secretària.
S’han excusat:
Sra. Dolors Guillen
Sr. Juli Cuéllar
Sra. Mònica Lora

Punt 1: Donar compte de l’informe de valoració del sobre 2 i obertura del sobre 3
1.1.- Exp. 237/2016: servei d’atenció social i menjador del Centre d’acollida municipal

a)

S’informa de la puntuació obtinguda per cada una de les empreses, resultant de l’informe de
valoració de la proposta tècnica.

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

b) Es procedeix seguidament a l'obertura del Sobre núm. 3 que conte la oferta econòmica
presentada per l’empresa per optar al servei d’atenció social i menjador del centre d’acollida
municipal, amb el següent resultat:
PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Creu Roja Espanyola a l’Oficina Local de
Mataró” que ofereix realitzar el servei per un import de 654.471,03 €, euros, al qual s’haurà
d’aplicar un 0% en concepte d’IVA, i que comporta una baixa de 0,8012% respecte del preu base
de licitació.

Amb el desglossament següent:
Total licitació: 654.471,03 €
Personal: 539.814,06 €
Alimentació: 68.985,00 €
Altres despeses: 20.500,01 €
Marge comercial: 25.171,96 €

1.2.- Exp. 254/2016: obres del projecte executiu del nou Casal de Joves de Cerdanyola

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 del Sobre núm. 3 que contenen les ofertes econòmiques
presentades per les empreses per optar a les obres del projecte executiu del nou Casal de Joves de
Cerdanyola, amb el següent resultat:
- PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Món Vertical, SLU” que ofereix realitzar les obres
per un import de 51.950,00 €, al qual s’haurà d’aplicar un 21% en concepte d’IVA, la qual cosa
suposa una baixa del 15,09 % sobre el pressupost de licitació.
- PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa “Exnovo Rehabilitació i Restauració, SL” que ofereix
realitzar les obres per un import de 52.115,09 €, al qual s’haurà d’aplicar un 21% en concepte
d’IVA, la qual cosa suposa una baixa del 14,82 % sobre el pressupost de licitació.

- PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa “Assista Casa 2005, SL” que ofereix realitzar les
obres per un import de 47.500 €, al qual s’haurà d’aplicar un 21% en concepte d’IVA, la qual cosa
suposa una baixa del 22,3 % sobre el pressupost de licitació.
- PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa “Catalana de Treballs i Obres, SL” que ofereix
realitzar les obres per un import de 54.054 €, al qual s’haurà d’aplicar un 21% en concepte d’IVA,
la qual cosa suposa una baixa del 11,65 % sobre el pressupost de licitació.

1.3.- Exp. 04/2017: servei de formació
l’enregistrament i tractament de dades

en l’ àmbit de la gestió administrativa i de

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 del Sobre núm. 3 que contenen les ofertes
econòmiques presentades per les empreses per optar al servei de formació en l’ àmbit de la
gestió administrativa i de l’enregistrament i tractament de dades

- PLICA NÚM. 1: presentada pel Sr. Carles Sabaté Pons, que ofereix realitzar el servei pels lots 1,
2 i 3 amb els següents imports:
Pel que fa el lot 1:

Acció

Hores (A)

Gestió operativa de tresoreria 210
(MF0979_2)
i
Registres
comptables (MF0981_2)

Preu hora
ofertat (B)
40 €

Preu total (A*B)

Preu hora
ofertat (B)
40 €

Preu total (A*B)

Preu hora
ofertat (B)
40 €

Preu total (A*B)

8.400 €

Pel que fa el lot 2:
Acció

Hores (A)

Gestió de personal (MF0980_2)

90

3.600 €

Pel que fa el lot 3:
Acció

Hores (A)

Gestió d’arxius (MF0978_2)

60

2.400 €

Declarar deserts els lots 4 i 5 ja que els professionals presentats no han obtingut la puntuació
mínima requerida.

Punt 2: Propostes d’adjudicació:

2.1.-

Exp. 281/2016: servei de formació en l’ àmbit de l’ atenció sociosanitària

Mitjançant informe de data 06/02/2017 la cap de la Secció de Formació, va procedir a la valoració
dels criteris que depenen d’un judici de valor i mitjançant informe de data 13/02/2017 van valorar
les ofertes econòmiques quedant classificada en primer lloc la Sra. Mercè Garolera pels lots 1 i 4,
Sra. Gemma Garreta pels lots 2 i 5 i la Sra. Lourdes Toro pels lots 3 i 6, acorden proposar a
l’òrgan corresponent l’adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, a
les esmentades professionals, pel preu que consta en les seves ofertes.

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

