
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 1) 
 
 
 
Sant Celoni, 1 d’agost de 2013 
 
A les 12.00 hores es reuneixen a la Casa consistorial l’alcalde de la Corporació, Joan 
Castaño Augé, i la secretària accidental de l’ens, Anna Puig Soler, per procedir a l’obertura 
de les pliques presentades al procediment negociat amb publicitat per a l’adjudicació dels 
contractes privats per a l’arrendament per part de l’Ajuntament de Sant Celoni de 5 
habitatges per destinar a finalitats socials. 
  
La secretària informa que s’ha publicat un anunci al Perfil del contractant de la pàgina web 
de l’Ajuntament, anunciant la licitació dels 5 contractes privats de lloguer. Alhora, se n’ha fet 
difusió entre la ciutadania a través de la publicació municipal “L’informatiu”. 
  
En el termini reglamentari s’han rebut quatre ofertes per optar a l’adjudicació dels 
contractes. 
 
Es procedeix a l’obertura del sobre número 1 (documentació administrativa) de les quatre 
pliques, amb el següent resultat: 
 
PLICA 1, presentada per Clara Oms Plana. 
Es detecta que falta la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge del C/ Major 141, en vigor. 
Tal com indica la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars es 
comunicarà a la interessada aquesta mancança i se li concedirà un termini no superior a 3 
dies hàbils per a la seva esmena. 
 
PLICA 2, presentada per M. Carme Lleonart Vilà. 
Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
PLICA 3, presentada per Amadeu Lleonart Vilà. 
Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
PLICA 4, presentada per Carme Viura Ginesta. 
Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
Transcorregut el termini per a l’esmena de la mancança en la documentació aportada per 
Clara Oms Plana, es convocarà els licitadors per a l’obertura del sobre número 2 (oferta 
econòmica), en acte públic. 
  
S’aixeca la reunió, estenent-se la present acta que es signa en prova de conformitat.  
 

L’alcalde        La secretària 
    Joan Castaño Augé                       Anna Puig Soler 
 
 
 
 



 


