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Assistents: Sra. Marta Madrenas i Mir, regidora delegada d'Urbanisme i Activitats, que
actua com a presidenta.
Sr. Carles Ribas i Gironès, regidor delegat de Sostenibilitat de la Corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sr. Josep Palouzié Vizcaya, cap de Seguretat de la Corporació.
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació, que actua com a
secretària.
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ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE SUBMINISTRAMENT DE ROBA OPERATIVA PEL
SERVEI DE POLICIA MUNICIPAL

També hi assisteixen la senyora Maria Mercè Teixidor, cap d'àrea de Mobilitat i Via Pública i
el senyor David Álvarez, tècnic superior del Servei de Contractació i Compres.

La Mesa de Contractació es constitueix, en la forma anteriorment descrita, per a procedir a
l'examen de l'informe emès per l'intendent en cap de la Policia Municipal, sobre la valoració
de les ofertes presentades a l'expedient número 2015018519, corresponent al
subministrament de roba operativa pel servei de Policia Municipal.

La presidenta declara constituïda la Mesa, d'acord amb el Cartipàs Municipal aprovat el 29
de juny de 2015, i la secretària llegeix les disposicions legals aplicables, especialment
l'article 320 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) i l'article 21 del Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

De conformitat amb l'informe emès per l'intendent en cap de la Policia Municipal de data 3
de març de 2016, seguidament es procedeix a la lectura de valoracions globals de les
proposicions presentades, el detall de les quals consta al document annex.

1. Insigna Uniformes, SL...................................................................................73,23 punts
2. Peres Sport, SL.............................................................................................63,73 punts
3. Sagrés, SL - Partenón..................................................................................75,58 punts
4. Satara Seguridad, SL....................................................................................86,50 punts
6. Sillero Ramos, Francesca.............................................................................63,81 punts
7. Fernández García, Miguel Ángel...................................................................66,80 punts

Així mateix, a l'informe de valoració abans esmentat es fa constar que la proposició de
l'empresa Satara Seguridad, SL, amb NIF B98001282, es pot considerar com una oferta
anormalment baixa d'acord amb el previst a la clàusula XII del plec de clàusules
administratives particulars que regula la contractació.

Vist que de conformitat amb l'esmentada clàusula i en aplicació dels criteris establerts a
l'article 85 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de
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contractes de les Administracions Públiques, la proposta corresponent a l'empresa Satara
Seguridad, SL pot ésser considerada desproporcionada o anormal.

Per aquest motiu, en aplicació de l'article 152 del TRLCSP, la Mesa acorda donar audiència
al licitador, per un termini de 10 dies hàbils a l'empresa abans esmentada perquè justifiqui
la valoració de l'oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l'estalvi que
permeti el procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades, les
condicions excepcionalment favorables de què disposa per a executar la prestació i
l'originalitat de les prestacions proposades.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a la una i cinc del
migdia, de la qual cosa dono fe.


