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Ajuntament de Mataró

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La Junta de Govern Local en la Sessió que tinguè lloc el 24 d’abril de 2019, adoptà, amb el quòrum
exigit per la Llei, el següent acord:

«Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2018, es va iniciar el procediment de
contractació dels serveis de sonorització, il·luminació i projeccions audiovisuals dels espectacles i
actes en viu que organitza, o en que col·labora l’Ajuntament de Mataró per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 398.247,93 euros, IVA no inclòs, pels dos anys
inicials de durada inicial del contracte.

Han presentat oferta les següents empreses:

1. SONOSTUDI SL
2. TST SO I LLUMS SCP

Mitjançant informe de data 20/02/2019, l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, com
a òrgan tècnic especialitzat, va procedir a la valoració dels criteris subjectes a un judici de valor, amb el
següent resultat:

A
Empresa

Criteris que depenen d’un
judici de valor
Memòria
Fitxa
organitz
Tècnica
ativa

Valors
màxims del
plec
administratiu
TST SO I
LLUM
SONOSTUDI

TOTAL

16

36

10,6

29,64

40,24

14

28,67

42,67
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Per informe de data 26/03/2019 el coordinador d’Arts Escèniques i el coordinador de Producció de la
Direcció de Cultura han valorat els criteris avaluables de manera automàtica, amb el següent resultat:

B
Empresa

Criteris avaluables automàticament

Proposició
econòmica

Descompte sobre
els preus de
material de
lloguer habitual

TOTAL

Valors
màxims del
plec
administratiu

191.561,9
8€

45

TST SO I
LLUM

185.010,1
1€

44,77

40

3

47,77

SONOSTUDI

184.064,8
1€

45,00

3,9

0,29

45,29

3

Amb la qual cosa la classificació final és el següent:

Empresa

A

B

TOTAL

TST SO I
LLUM

40,24

47,77

88,01

SONOSTUDI

42,67

45,29

87,96

S’adjunta còpia d’ambdós informes.
En data 16 d’abril la Mesa de Contractació ha aprovat proposar l’adjudicació a favor de TST SO I
LLUMS SCP
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a les
corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, i es preveu la seva
existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021.
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ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de
contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides,
PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar la contractació dels serveis de sonorització, il·luminació i projeccions audiovisuals
dels espectacles i actes en viu que organitza, o en que col·labora l’Ajuntament de Mataró, a la mercantil
TST SO I LLUM, SCP, pels preus unitaris oferts, i amb estricta subjecció a la resta de condicions
contingudes en la seva proposta.
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector públic,
aprovar un pressupost màxim de 385.267,78 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte.
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, en el termini màxim de
deu dies hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de l’adjudicació, aporti:

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de l’Ajuntament de Mataró una
garantia definitiva per import de 19.912,40 €, corresponent al 5% del pressupost base de licitació.
b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, degudament inscrites en el
Registre Mercantil.
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura d’apoderament o
nomenament del legal representant.
d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar, amb
conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.

declaració

e) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administració
pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. Es
considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu.
f) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit al Registre, i en cas
contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de
negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de
200.000€.
h) Certificats acreditatius d’haver executat correctament, ens els últims cinc anys, treballs anàleg, amb un
import anual de com a mínim 120.000 euros, IVA no inclòs, durant almenys tres anualitats. Aquests
certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei. Els
serveis prestats a l’Ajuntament de Mataró només hauran de ser al·legats, sense que sigui necessària la
presentació de certificat.
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i) Certificats acreditatius d’haver executat correctament treballs de sonorització en espectacles amb un
mínim de 40 kw de PA line array i subgreus, amb un aforament mínim per concert de 15.000 persones.
Els serveis prestats a l’Ajuntament de Mataró només hauran de ser al·legats, sense que sigui
necessària la presentació de certificat.

j) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de las persones amb discapacitat i la seva
inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel
nombre de personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta, i es
procedirà a requerir la documentació al licitador classificat en segona posició.
QUART. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà
abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la documentació expressada en
l’apartat anterior. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un
termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
CINQUÈ. Disposar a favor de TST SO I LLUM, SCP, l’import de 466.174,01 euros, IVA inclòs, a càrrec
de les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, i dels
pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021, aprovant a l’efecte els següents documents
comptables:

Direcció de Cultura
Exercici 2019: Relació A/ núm. 1078 per import total de 177.210,00 €.
Relació AD núm. 1089 per import total de 147.637,09 €
Exercicis 2020 i 2021: Relació A_FUT/ núm. 1080 per import total de 213.070,00 €
Relació AD_FUT núm. 1088 per import total de 228.686,99 €.

Direcció d’Ensenyament
Exercici 2019: Relació A/ núm. 1059 per import total de 8.100,00 €.
Relació AD núm. 1085 per import total de 5.650,00 €

Exercicis 2020 i 2021: Relació A_FUT/ núm. 1060 per import total de 8.100,00 €
Relació AD_FUT núm. 1086 per import total de 8.050,00 €.
Relació AD_FUT núm. 1087 per import total de 2.400,00 €.
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ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Servei de Projectes Transversals i Participació
Exercici 2019: Relació A/ núm. 1092 per import total de 1.550,00 €.
Document AD núm. 28759 per import total de 1.550.00 €
Exercicis 2020 i 2021: Relació A_FUT/ núm. 1090 per import total de 2.750,00 €
Document AD_FUT núm. 29185 per import total de 2.750,00 €.
Servei de Comunicació
Exercici 2019: Document A/ núm. 30709 per import total de 8.604,00 €.
Document AD núm. 30720 per import total de 8.604.00 €
Exercici 2020: Document A_FUT/ núm. 30731 per import total de 10.050,00 €
Document AD_FUT núm. 30732 per import total de 9.950,00 €.
Exercici 2021: Document A_FUT/ núm. 30733 per import total de 1.446,00 €
Document AD_FUT núm. 30734 per import total de 1.446,00 €.

Direcció d’Esports
Exercici 2019: Document A/ núm. 29526 per import total de 200,00 €.
Document AD núm. 29538 per import total de 200.00 €
Exercicis 2020 i 2021: Document A_FUT/ núm. 29527 per import total de 200,00 €
Document AD_FUT núm. 29536 per import total de 200,00 €.

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica
Exercici 2019: Document A/ núm. 29707 per import total de 6.100,00 €.
Document AD núm. 30730 per import total de 5.899,99 €
Exercici 2020: Document A_FUT/ núm. 30692 per import total de 200,01 €
Document D_FUT núm. 30699 per import total de 6.449,99 €.
Exercici 2021: Document D_FUT núm. 30701 per import total de 550,00 €.

Servei d’Igualtat i Ciutadania
5

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV6TYUBIYF47RC53URPHMRKUKU

Data i hora

25/04/2019 12:15:13

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
MANUEL MONFORT PASTOR (SECRETARI GENERAL)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TYUBIYF47RC53URPHMRKUKU

Pàgina

5/6

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

Exercici 2019: Document A/ núm. 30686 per import de 650,00 €.
Document A/ núm. 29812 per import de 8.850,00 €.
Document A/ núm. 30781 per import de 2.000,00 €.
Document A/ núm. 30775 per import de 1.950,00 €.
Document AD núm. 30689 per import de 650,00 €
Document AD núm. 36946 per import de 2.750,00 €
Document AD núm. 36952 per import de 7.849,99 €
Document AD núm. 30783 per import de 1.950,00 €
Document AD núm. 30779 per import de 1.950,00 €

Exercicis 2020 i 2021: Document A_FUT/ núm. 30688 per import de 650,00 €
Document A_FUT/ núm. 29809 per import de 5.600,00 €
Document A_FUT/ núm. 29819 per import de 8.850,00 €
Document A_FUT/ núm. 30782 per import de 2.000,00 €
Document A_FUT/ núm. 30777 per import de 1.150,00 €
Document AD_FUT núm. 29811 per import de 5.399,99 €.
Document AD_FUT núm. 29820 per import de 8.499,99 €.
Document AD_FUT núm. 30784 per import de 1.950,00 €.
Document AD_FUT núm. 30780 per import de 1.150,00 €.
Document AD_FUT núm. 30691 per import de 650,00 €.

SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient a les
corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin per als exercicis
2020 i 2021, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les
expressades anualitats.
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant»

Manuel Monfort Pastor
Secretari General

6

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV6TYUBIYF47RC53URPHMRKUKU

Data i hora

25/04/2019 12:15:13

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
MANUEL MONFORT PASTOR (SECRETARI GENERAL)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TYUBIYF47RC53URPHMRKUKU

Pàgina

6/6

