
Parc Tecnocampus Mataró 
 
Resolució Núm.  14/2011, 02 de juny 
 
PRESIDÈNCIA DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ 
 

ASSUMPTE: Adjudicació del contracte d’execució de les obres de condicionament del 
local núm. 1 i 3, planta segona del TCM3. 
 
Exp. Núm. Cobr/02/2011 

 
Mitjançant la resolució de Presidència de l’EPE Parc TCM núm. 12/2011 de 2 de maig, es va 
aprovar l’expedient de contractació de les obres de condicionament del local núm. 1 i 3 de la 
planta segona de l’edifici TCM3 de Parc Tecnocampus per a la instal·lació del Servei 
d’informació base de l’Ajuntament de Mataró, amb un preu estimat del contracte de 
vuitanta mil euros (80.000,00€), IVA no inclós. Igualment, acordà l’aprovació dels plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tènciques que regiran la 
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, sota varis criteris 
d’adjudicació. 
 
Consta a l’expedient les invitacions cursades en data 10 de maig a les empreses següents: 
1) Desmon, SA; 2) Marinstal, SL i 3) STONO DUM S.A.  
 
Mitjançant informe del Director d’Infraestructures i obres de 25/05/2011, es proposa 
l’adjudicació a favor de l’empresa MARINSTAL, SL en haver obtingut millor puntuació d’acord 
amb els criteris de valoració establerts en els plecs de clàusules administratives, resultant la 
següent puntuació: 
 

 DESMON Marinstal Stono 

Oferta econòmica 79.937,50 € 72.985,69 € 77.756,83€ 

Puntuació oferta (max 75) 68,48 75 70,4 

Memòria Tècnica (Max 10) 0 8,5 0 

Termini Execució (Max 10) 0 5 0 

Millores Tècniques (Max 5) 2 2 2 

TOTAL 70,48 90,5 72,4 

 

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 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, m’atorga,  

 
ACORDO: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’execució de les obres de 
condicionament del local núm. 1 i 3 de la planta 2 de l’edifici del TCM3 de Parc Tecnocampus 
a favor de l’empresa MARINSTAL, SL (NIF núm. B60476157), per import de SETANTA-DOS 
MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC euros amb SEIXANTA-NOU cèntims (72.985,69€) IVA no 
inclòs. 
 
Segon.- Disposar a favor de l’empresa adjudicatària, la quantitat de VUITANTA-SIS MIL 
CENT VINT-I-TRES  euros amb ONZE cèntims (86.123,11€) del pressupost aprovat per la 
present anualitat, desglossat en SETANTA-DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC euros amb 
SEIXANTA-NOU cèntims (72.985,69€)  en concepte de principal i TRETZE MIL CENT TRENTA-
SET euros amb QUARANTA-DOS cèntims (13.137,42€) en concepte de 18% d’IVA. 
  
Tercer.- Requerir a MARINSTAL, SL, perquè en el termini màxim de vuit dies comptats des 
de l’endemà de la publicació en el perfil de l’adjudicació, dipositin la garantia definitiva per 
import de tres mil sis-cents quaranta-nou euros amb vint-i-vuit cèntims (3.649,28 €), 



Parc Tecnocampus Mataró 
 
corresponent al 5% sobre el preu d’adjudicació, per tal de respondre de les possibles 
incidències durant l’execució del contracte. 
  
Quarta.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors i 
publicar-la en el perfil del contractant als efectes previstos en els articles 175 c) de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
 
 
 
 
Joan Antoni Baron i Espinar 
President de l’EPE Parc TCM. 
         
        Dono fe, 
         
 
        El Secretari 
        Manuel Monfort Pastor 
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