
 

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.: 04/2012. 
Caràcter: ordinària. 
Data: 23 de febrer de 2012 
Horari: de les 9:00 hores a les 9:10 hores.  
Lloc: Carreró, 13-15, 1r soterrani. 
 

Hi assisteixen:  
 
Sra. Carolina Soler, Presidenta. 

Sr. Miquel Rey, Vicepresident.  

Sra. Montserrat López, Vocal en representació del grup municipal de PSC. 

Sr. José Manuel López, Vocal en representació del grup municipal del PPC. 

Sra. Conxita Calvo, Vocal en representació del grup municipal ICV-EUiA 

Sra. Anna Ramírez, en substitució del Secretari General de l’Ajuntament de Mataró. 

Sra. Immaculada Pruna, Secretària. 

 

Excusen assistència: 
 

Sr. Xavier Safont-Tria, Vocal en representació del grup municipal de la CUP. 

Sra. Mònica Lora, Vocal en representació del grup municipal PxC 

 

Punt 1: lectura i aprovació de l’Acta anterior.  
 
Llegida l’Acta anterior, és aprovada pels assistents.  

 
Punt 2: propostes d’adjudicació 
 
Punt 2.1  
 

Un cop estudiats els informes emesos per l’enginyera tècnica del Servei de Manteniment i Serveis de 

l’Ajuntament de Mataró, de data 17/11/2011 pel que fa a la valoració dels criteris d’adjudicació que 

depenen d’un judici de valor i de data 06/02/2012 pel que fa a la valoració econòmica, en relació amb les 

ofertes presentades per a la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització dels 

edificis municipals (exp. 48/2011), els components de la Mesa, després de deliberar sobre el contingut 

dels esmentats informes i considerant correcta l’estimació que es fa de les ofertes presentades, 

PROPOSEN l’adjudicació del concurs a l’empresa “Tecni Fred i Clima, SL”, d’acord amb les condicions 

i preus unitaris oferts en la seva proposició. 

 

 

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 la Presidenta i la Secretària de la Mesa.  

 

La Presidenta, La Secretària, 

 

 

 

 

Carolina Soler i Soto  Immaculada Pruna Ribas 

 

 



 

 

 


