
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
Data: 21 d’octubre de 2015  
Inici: 19.50 hores 
Fi: 20.00 hores 
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas    
Vocals:  Óscar Molés Avariento  

 Albert Puig Tous 
 Joan Muntal Tarragó    

Secretària: Anna Puig Soler  
 
Assisteixen també: Eduard Vallhonesta Alarcón 
 Míriam Teruel Navarro 
 Mariona Pascual Alfaras 
 Magalí Miracle Rigalós 
 M. Carmen Montes Azcutia 
 
Ordre del dia: 
Únic.- Proposta per a l’adjudicació del contracte per a la gestió del servei de Bar – 
Restaurant del camp municipal d’esports de Sant Celoni, en règim de concessió 
administrativa 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Únic.- PROPOSTA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL 
SERVEI DE BAR – RESTAURANT DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DE SANT 
CELONI, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
 
Atesa la finalització del contracte per a la gestió del servei de Bar – Restaurant del Camp 
municipal d’esports de Sant Celoni, la Junta de Govern Local, en sessió de 22.05.2015, va 
aprovar l’expedient per a la contractació, per un nou període de quatre anys, de la gestió del 
referit servei públic. L’expedient inclou el Plec de prescripcions tècniques redactat per 
l’Àmbit d’Esports i el Plec de clàusules administratives particulars elaborat per la Secretaria 
municipal.  
 
Atès el valor estimat del contracte, la licitació s’ha tramitat pel procediment negociat amb 
publicitat. 
 
Prèvia publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant de la pàgina web municipal, 
en el termini reglamentari s’han rebut dues propostes per optar al contracte, les 
corresponents a: 
 

- Josep Maria Delgado Fernández 
- Restaurant Els Avets SCP 

 
El dia 14.09.2015 es van obrir els sobres 1 (documentació administrativa) d’ambdues 
pliques, comprovant-se que la documentació aportada per Josep Maria Delgado Fernández 



no acreditava els requisits de solvència mínima exigits per poder optar a l’adjudicació del 
contracte, essent aquest un defecte no esmenable. 
  
Atès que només pot considerar-se admesa la plica presentada per Restaurant Els Avets 
SCP, en dates 16.09.2015 i 06.10.2015 es procedí a l’obertura dels sobres 2 (documentació 
tècnica) i 3 (proposició econòmica) d’aquesta plica, i el seu contingut s’ha valorat d’acord 
amb els criteris indicats a la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
A la vista de l’expedient, la mesa de contractació, amb el vot favorable de tots els seus 
membres, emet DICTAMEN proposant a la Junta de Govern Local:  
 
1. Excloure la plica presentada per Josep Maria Delgado Fernández en la licitació del 
contracte per a la gestió del servei de Bar – Restaurant del Camp municipal d’esports de 
Sant Celoni, atès que la documentació administrativa aportada no acredita els requisits de 
solvència mínima exigits per poder optar al contracte, i essent aquest un defecte no 
esmenable.  
 
2. Puntuar la plica presentada per Restaurant Els Avets SCP d’acord amb els criteris que 
s’indiquen a la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars, conforme al 
següent detall: 
 

Licitador Proposta tècnica 
(fins a 45 punts) 

Increment del cànon 
(fins a 55 punts) 

Total 
(fins a 100 punts)

Restaurant Els Avets SCP 33 punts 55 punts punts 
 
3. Classificar en primer i únic lloc l’oferta de Restaurant Els Avets SCP per tractar-se de 
l’única plica admesa en la licitació i complir els requisits exigits. I, en conseqüència, 
proposar a la Junta de Govern Local que li sigui adjudicat el contracte de referència.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present acta de la que 
jo, la secretària, en dono fe. 
 
L’alcalde,       La secretària, 
Francesc Deulofeu Fontanillas     Anna Puig Soler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


