
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
Data: 9 de setembre de 2015  
Inici: 20.30 hores 
Fi: 20.35 hores 
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas    
Vocals:  Óscar Moles Avariento  

 Ramon Oriol Grau  
 Joan Muntal Tarragó    

Secretària: Anna Puig Soler  
 
Assisteixen també: Joan Castaño Augé 
 Jaume Turon Auladell 
 M. Carmen Montes Azcutia 
 
S’excusa: Jordi Jubany Fontanillas   
 
Ordre del dia: 
1. Proposta per a l’adjudicació del contracte del servei jardineria i neteja d’espais verds 
públics del municipi de Sant Celoni, i adjudicació condicionada del contracte 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. PROPOSTA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
JARDINERIA I NETEJA D’ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE SANT CELONI, I 
ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DEL CONTRACTE 
 
En els darrers anys s’ha constatat un creixement significatiu del nombre de zones verdes al 
municipi de Sant Celoni, conseqüència de la incorporació de nous sectors urbanitzats. 
 
Per atendre les necessitats de manteniment d’aquests espais verds, des de l’any 2003 
l’Ajuntament de Sant Celoni ve contractant una empresa externa que s’ocupa d’aquells 
treballs no assumibles  amb els recursos humans i materials propis de la Corporació. 
 
Atesa la finalització de l’actual contracte, des de l’àmbit d’Espai Públic s’ha redactat el Plec 
de prescripcions tècniques que detalla l’objecte d’una nova contractació per a la prestació 
del servei de jardineria i neteja dels espais verds públics de Sant Celoni, pel termini de dos 
anys prorrogables fins a un màxim de quatre. 
 
A proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, en sessió de 09.06.2015, va aprovar 
l’expedient per a la contractació del servei de jardineria i neteja dels espais verds públics del 
municipi. Pel seu import, el contracte s’ha licitat pel procediment obert, amb publicació del 
corresponent anunci al Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública i al perfil del contractant del web municipal. 
 



Com s’ha vingut fent d’un temps ençà, l’adjudicació del contracte s’ha reservat a empreses 
que tinguin constituït un Centre Especial de Treball, per tal d’afavorir la inserció sociolaboral 
de persones amb discapacitat i la igualtat d’oportunitats. 
 
En el termini reglamentari s’han rebut dues ofertes per optar a l’adjudicació del contracte, les 
presentades per SIFU SL i FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY. 
 
En data 23.07.2015 es van obrir els sobres número 1 (documentació administrativa) i es 
comprovà que en la plica presentada per SIFU SL faltaven diversos documents. Les 
mancances van ser esmenades per l’empresa en el termini atorgat a l’efecte, per la qual 
cosa tots dos licitadors es van considerar admesos. 
 
Posteriorment, en dates 31.07.2015 i 08.09.2015 s’han obert respectivament els sobres 
número 2 (propostes tècniques) i número 3 (ofertes econòmiques), les quals s’han valorat 
pels tècnics municipals, d’acord amb els criteris continguts a la clàusula 15 del Plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte. 
 
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. Acceptar les dues pliques presentades a la licitació del contracte del servei de jardineria i 
neteja d’espais verds públics, i puntuar les ofertes al següent tenor: 
 

Licitador Proposta tècnica 
(fins a 40 punts) 

Preu ofertat 
(fins a 60 punts) 

Total 

Fundació Acció Baix Montseny 36,00 punts 49,88 punts 85,88 punts 
Sifu SL 28,00 punts 47,07 punts 75,07 punts 

 
2. Classificar en primer lloc la plica de la Fundació Acció Baix Montseny per tractar-se de 
l’oferta econòmicament més avantatjosa de les dues ofertes presentades 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 
 

 
 
 
 
 
 
 


