Data de publicació: 20/04/2017
Ajuntament de Mataró

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Núm.: 09/2017.
Caràcter: ordinària.
Data: 9 de març 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
Sra. Dolors Guillen
Sr. Juli Cuéllar
Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament.
Sra. Anna Ramírez, en substitució del Secretari General de l’Ajuntament
Sra. Immaculada Pruna, Secretària.
S’han excusat:
Sra. Mònica Lora

Punt 1: Lectura i aprovació de l’acta anterior
Llegides les actes dels dies 23 de febrer i 2 de març són aprovades 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 lloguer de taules i cadires de suport a les activitats que organitza o en
que col·labora l’Ajuntament (Exp. 262/2016), 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: proposició econòmica, 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 per l’empresa “Casa Gay, SA” que ofereix realitzar el servei pels
següents imports unitaris:

Punt 3: Propostes d’adjudicació:

2.1.-

Exp. 9/2017: servei de formació en l’àmbit del comerç

Mitjançant informe de la cap de la Secció de Formació de data 27/02/2017 es posa de manifest
que la Sra. Elena Ariño ha presentat ofertes als lots 1 i 2, el Sr. Francesc de Riba als lots 1,2, 3 i
4 , la Sra. Fina Moreno als lots 1 i 3, el Sr. Artur Payarol al lot 2, la Sra Yolanda Panisello al
Lot 2 i la Sra. Silvia Gil al lot 4. Del resultat de les valoracions es desprèn que la Sra. Fina
Moreno, la Sra. Yolanda Panisello, la Sra. Silvia Gil i el Sr. Francesc de Riba no han obtingut la
puntuació mínima requerida.
Mitjançant informe de la cap de la secció de formació de data 6 de març de 2017 es proposa
adjudicar la contractació dels lots 1 i 3 a la Sra. Elena Ariño i el lot 2 al Sr. Artur Payarol i
deixar desert el lot 4. Els membres de la Mesa, acorden proposar a l’òrgan corresponent
l’adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, a l’esmentat
professional, pel preu que consta en la seva oferta.

2.2.-

Exp. 250/2016: serveis de vigilants i controladors d’ accés

Mitjançant informe de data 9 de març de 2017, la Directora de Cultura va procedir a la valoració
de l’oferta econòmica tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Wakeful, SL. Els
components de la Mesa, acorden proposar a l’òrgan corresponent l’adjudicació de la contractació,
mitjançant procediment obert, a l’empresa Wakeful, SL, pels preus unitaris que consten en la seva
oferta.

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

