
Parc Tecnocampus Mataró 
 
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PARC 
TECNOCAMPUS MATARÓ 
 
ASSUMPTE: Adjudicació del contracte del servei auxiliars de consergeria i vigilància de Parc 
Tecnocampus. 
Exp. Núm. 21/2010 
 
El Consell d’Administració de l’EPE Parc TCM de 17 de maig de 2010, va aprovar 
l’expedient de contractació del servei auxiliar i de vigilància del  Parc TecnoCampus 
Mataró, el qual es divideix en dos lots, Lot 1 Serveis Auxiliars, el preu estimat del 
qual es fixa en 38.984 euros, per l’any de durada, IVA no inclòs; Lot 2 Serveis de 
vigilants sense armes, el preu estimat de 88.013,20 euros, IVA no inclòs, també 
per un any de durada. Igualment, acordà l’aprovació dels plecs econòmics-
administratius i tècnics particulars de la contractació, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat. 
 
Consta a l’expedient les invitacions cursades a les empreses ENERPRO,SL-PLONGER 
2000, SL; SIRSA, Servicios Industriales Reunidos SA; Securitas Seguridad España, 
S.A; OMBUDS i les seves corresponents propostes. 
 
Analitzades les ofertes presentades per les empreses a les quals s’ha sol�licitat la 
seva participació, la comissió d’avaulació constituïda a tal efecte, proposa adjudicar 
el LOT 1 SERVEIS AUXILIARS a favor de Servicios Industriales Reunidos, SA i el 
LOT 2 SERVEI DE VIGILÀNCIA a favor de Securitas Seguridad España, SA, en ser 
les seves ofertes les que més s’ajusten a les necessitats de Parc TCM i en aplicació 
dels criteris de valoració establerts en els plecs de clàusules administratives. 
 
Vistos els informes corresponents i la documentació obrant a l’expedient, en virtud 
de la Normativa interna de contractació de Parc TCM aprovada pel Consell 
d’Administració de 22 de desembre de 2008 i en ús de les atribucions que m’atorga 
l’article 10.6) dels estatuts de l’Epe Parc TCM, aprovats pel Ple de l’Ajuntament de 
Mataró d’11/12/2006, modificats pel Ple de 05/02/2009,  

ACORDO: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de serveis auxiliars i 
vigilància del Parc TecnoCampus Mataró a favor de les empreses següents, les quals 
executaran el contracte d’acord amb el contingut dels plecs econòmics 
administratius i tècnics particulars i segons l’oferta presentada en tant no 
contradigui els expressats plecs: 
 

- LOT 1 SERVEIS AUXILIARS a favor de Servicios Industriales Reunidos, SA, 
amb NIF A-08259541 pels següents preus, IVA no inclòs: 

 
  Preu/hora servei permanent 10,2 € 
  Nombre d’hores del període 3.808 hores 
  Oferta econòmica pel període 38.841,6 €/any 
   
  Preu/hora serveis esporàdics 
  Hora laborable diurna 10,2 € 
  Hora laborable nocturna 11,3 € 
  Hora festiva diurna  10,6 € 
  Hora festiva nocturna 11,9 €   
 
- LOT 2 SERVEI DE VIGILÀNCIA (sense armes), a favor de l’empresa  

Securitas Seguridad España, SA, amb NIF A-79252219, pel següents preus 
IVA no inclòs: 

 



Parc Tecnocampus Mataró 
 

  Preu/hora servei permanent 15,09 € 
  Nombre d’hores del període 5.302 hores 
  Oferta econòmica pel període 80.032,08 €/any 
 
  Preu/hora serveis esporàdics 
  Hora laborable diurna  13,56 € 
  Hora laborable nocturna 15,18 € 
  Hora festiva diurna  14,88 € 
  Hora festiva nocturna 16,62 € 

 
Segon.- Requerir a les empreses adjudicatàries perquè en el termini màxim de vuit 
dies comptats des de l’endemà de la publicació de l’adjudicació en el perfil, dipositin 
la garantia definitiva corresponent al 5% sobre el preu d’adjudicació, exclòs l’IVA, i 
perquè presentin la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
  
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les empreses adjudicatàries i a les empreses 
licitadores i publicar-la en el perfil del contractant als efectes previstos a l’article 
175 c) de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Ho mana i signa el President de l’Epe Parc Tecnocampus Mataró, a Mataró, el 23 
d’agost de 2010 
 
 
 
 
Joan Antoni Baron i Espinar 
President de l’EPE Parc TCM. 
 
 
 
        Registrat al Llibre de  
 Resolucions de Presidència  
 amb el núm. 09/2010 
        Dono fe, 
         
 
        El Secretari 
        Manuel Monfort Pastor 
 


