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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
Valoració del sobre 3 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
Data: 19 de març de 2015  
Inici: 19.50 hores 
Fi: 20.00 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
President: Joan Castaño Augé  Alcalde  
Vocals: Júlia de la Encarnación Gómez Regidora de Cultura i Educació 
 Ramon Oriol Grau Secretari municipal  
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica d’administració general 
Assisteixen també: Óscar Moles Avariento Regidor grup municipal de CiU
 Daniel Corpas Cullet Regidor grup municipal de la CUP 
S’excusa: Joan Muntal Tarragó Interventor accidental 
 
Ordre del dia: 
Únic.- Dictamen per a la classificació de les empreses presentades a la licitació del 
contracte del servei de transport de menors per a activitats educatives en horari lectiu, en el 
marc del Pla Educatiu d’Entorn, i adjudicació condicionada del contracte 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES PRESENTADES A LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT DE MENORS PER A ACTIVITATS 
EDUCATIVES EN HORARI LECTIU, EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni va subscriure en data 22.02.2006 un conveni de col·laboració 
amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per endegar al Pla Educatiu 
d’Entorn, els objectius del qual són el foment de la cohesió social i la reducció de les 
desigualtats entre col·lectius, a partir de l’educació intercultural, l’èxit educatiu de l’alumnat 
de 0 a 18 anys, l’enfortiment de les xarxes educatives, la promoció de la participació en 
activitats, tant de lleure com en horari lectiu, i l’enfortiment dels vincles entre les famílies, 
l’escola i l’entorn. 
 
Aquest conveni de col·laboració s’ha prorrogat mitjançant addendes fins al curs 2014-2015 i 
es preveu la seva continuïtat. 
 
Des de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Sant Celoni, i dins el marc del Pla 
Educatiu d’Entorn, s’ofereix a tots els centres educatius d’ensenyament obligatori del 
municipi un programa complementari a la seva oferta formativa i dins l’horari escolar, 
consistent en un seguit d’activitats educatives en diferents equipaments municipals i en 
diverses sortides programades fora del municipi. 
 
Per tal que tots els alumnes dels centres educatius públics d’ensenyament obligatori de Sant 
Celoni puguin realitzar les activitats educatives que s’organitzen des de l’Àrea municipal de 
Cultura i Educació, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, es necessària la contractació d’una 
empresa que realitzi el transport de menors per a les activitats educatives en horari lectiu. 
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Per això, la Junta de Govern Local, en sessió de 05.02.2015, va aprovar l’expedient de 
contractació pel procediment negociat amb publicitat del servei de transport de menors per a 
les activitats educatives en horari lectiu en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, que inclou el 
Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars que han de 
regular el contracte. 
 
S’ha publicat el preceptiu anunci de licitació al perfil del contractant de la pàgina web 
municipal i a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
En el termini reglamentari s’han rebut dues ofertes per optar al contracte, les corresponents 
a Gibert Bus SL i Autocars Barba SL. 
   
La clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació 
estableix que el contracte s’adjudicarà a l’oferta més econòmica. 
 
A la vista de l’expedient, la Mesa amb el vot favorable de tots els seus membres, emet el 
següent DICTAMEN: 
 
1. Puntuar les ofertes presentades a la licitació del contracte del servei de transport de 
menors per a les activitats educatives en horari lectiu en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, 
d’acord amb la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars, al següent 
tenor: 
 
Classificació Licitador Oferta econòmica 
1 Autocars Barba SL 25.525,00 €/curs, IVA no inclòs 
2 Gibert Bus SL 26.723,50 €/curs, IVA no inclòs 
 
2. En conseqüència, proposar a la Junta de Govern Local que adjudiqui el contracte de 
referència a Autocars Barba SL per la quantitat de 25.525 €, IVA no inclòs (preu del servei 
per curs escolar) per ser l’oferta més econòmica de les que s’han presentat. 
 
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, 

  Joan Castaño i Augé     Anna Puig Soler 
 
 
 


