
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.: 38/2017. 

Caràcter: ordinària. 

Data: 30 de novembre 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. Mònica Lora 

Sr. Juan Carlos C. Ferrando 

Sr. Francesc Teixidor 

Sr. José Manuel López 

Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament 

Sr. Manuel Monfort, Secretari General de l’Ajuntament 

Sra. Fina Garcia, Secretària acctal.  

 

 

No ha assistit:  

 

Sra. Montse Morón 

 

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta del dia 23 de novembre.  

                   

Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents. 

 

2.- Declarar deserta la licitació del servei de gestió de les deixalleries municipals de Mataró, 

iniciada per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2016 (exp. 

150/2016) 

 

La Junta de Govern Local en sessió de data 28/11/2016 va acordar adjudicar el servei de gestió de 

les deixalleries municipals de Mataró, a favor de L’Arca del Maresme empresa d’inserció, SL, 

condicionat a que aquesta, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la 

recepció de la notificació de l’adjudicació, aportés la documentació acreditativa del compliment 

dels requisits previs i diposités la garantia definitiva. 

 

Després de dos intents fallits, la notificació de l’anterior acord es va portar a terme el 23 de 

desembre de 2016. 

 

En data 04/01/2017, l’Arca del Maresme presenta escrit en el qual considera la impossibilitat de 

formalitzar el contracte, a causa de discrepàncies en el cost del transport dels residus als 
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recuperadors i/o gestors, i a l’objecte d’evitar la inviabilitat econòmica del contracte, la qual cosa 

comportaria conseqüències negatives de tot ordre a les parts contractants. 

 

En data 19/06/2017, l’Arca del Maresme presenta la documentació requerida per a l’efectivitat de 

l’adjudicació. 

 

En el present cas, l’Arca del Maresme no va presentar la documentació dintre del termini concedit 

a l’efecte, i en no haver cap altra licitador, procedeix declarar desert el procediment. 

 

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

declarar desert el procediment i retornar la garantia definitiva constituïda per l’Arca del Maresme 

en data 16 de juny de 2017. 

 

 A les 09:10 s’incorporen a la Mesa la Sra. Mònica Lora i el Sr. Juli Cuéllar.  

 

 

3.- Proposta d’adjudicació del lot 3 del 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 (exp. 88/2017). 
 

En sessió de la Mesa de Contractació de data 23/11/2017 es va procedir a l’obertura del sobre 3 

(econòmic) de les empreses que havien superat la primera fase. 

 

L’oferta presentada per Acordia ACR,SL incorre en presumpció de contenir valors anormals o 

desproporcionats, per la qual cosa se la va requerir perquè justifiqués la seva oferta, d’acord amb 

el que disposa l’art. 152 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 

Examinada la documentació presentada, per informe de l’interventor municipal de data 

28/11/2017 (que s’adjunta), es considera justificada l’oferta presentada per Acorda ACR, SL.  

 

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, pel que fa el lot 3.  

 

 

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 acctal,  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Juan Carlos Jerez Antequera Fina Garcia Reina 

 


