
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 3) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 14 de setembre de 2016 
Inici: 13.10 hores 
Fi: 13.30 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas Alcalde 
Vocals: Antoni Peralta Garcerá Secretari municipal 
 Sònia Martínez López Interventora municipal 
 Jordi Jubany Fontanillas Tècnic d’Espai Públic 
 Inés Balaguer Nadal Tècnica d’Espai Públic 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Assisteixen també Glòria Mir Pascual en representació de Servi-Sent SL i Josep Cruzado en 
representació de Lacera SA. 
 
Ordre del dia: 
 
Obertura del sobre 3 (proposta econòmica) de les pliques presentades a la licitació del 
contracte del servei de neteja i gestió dels residus dels edificis municipals.  
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 06.04.2016, va aprovar l’expedient de contractació 
del servei de neteja i gestió dels residus dels edificis municipals. L’expedient inclou el Plec 
de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de 
regular el contracte. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i regulació harmonitzada, amb publicació del 
corresponent anunci al Diari oficial de la Unió Europea, al Butlletí oficial de l’Estat, al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma de serveis de contractació pública de 
la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant del web municipal. 
  
En el termini reglamentari s’han rebut 5 ofertes per optar al contracte, les presentades per: 
 

Servi-Sent SL 
Limasa Mediterránea SA 
Técnicas y Sistemas de Conservación SA 

 Selmar SA 
Lacera, Servicios y Mantenimiento, SA 

 
En data 16.06.2016 es van obrir els sobres 1 (documentació administrativa) de les cinc 
pliques i es comprovà que la plica presentada per LIMASA MEDITERRÁNEA SA tenia una 
mancança. En el termini atorgat a l’efecte, el licitador va completar la seva documentació, 
per la qual cosa la plica s’ha considerat admesa.  
 



Així mateix, es va detectar que el sobre 1 de la plica presentada per TÉCNICAS Y 
SISTEMAS DE CONSERVACIÓN SA contenia l’oferta econòmica, la fitxa annex 4 (Preus 
anuals per dependències) i la fitxa annex 5 (Justificació econòmica). La clàusula 13 del Plec 
de clàusules administratives particulars estableix que “la documentació que contenen els 
sobres 1 i 2 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3. 
L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la licitació”, per la qual cosa, a la 
vista d’aquest advertiment, els membres de la Mesa van proposar a l’òrgan de contractació 
l’exclusió d’aquesta plica. 
 
En data 05.07.2016 es van obrir els sobres 2 (documentació per valorar els criteris que 
depenen d’un judici de valor) i el seu contingut es va traslladar als tècnics municipals 
d’Espai Públic per a la seva valoració, d’acord amb els criteris que s’indiquen al Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Els tècnics d’Espai Públic expliquen el contingut del seu informe, segons el qual les 
puntuacions atorgades als licitadors pel contingut del sobre 2 són les següents: 
 
 
Criteris Lacera SL Limasa Med. SA Selmar SA Servi-Sent SL 
Qualitat tècnica  
(fins a 20 punts) 

8 8 20 0 

Control de qualitat  
(fins a 10 punts) 10 0 2 6 

Coordinació i supervisió  
(fins a 5 punts) 5 3 0 1 

Responsabilitat social 
empresarial (fins 5 punts) 

3 5 0,5 0,5 

TOTAL 26 16 22,5 7,5 
 
 
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre 3 (proposta econòmica) amb els següents 
resultats: 
 
Import de licitació: 740.323,88 €, IVA no inclòs  (pels 2 anys de durada del contracte) 
 

• Lacera, Servicios y Mantenimiento, SA 
Preu ofertat: 734.202,40 €, IVA no inclòs (pels 2 anys de durada del contracte) 
S’acompanyen annexos 4 (quadre de preus per dependències) i 5 (justificació econòmica). 
 

• Limasa Mediterránea SA 
Preu ofertat: 667.378,56 € IVA no inclòs (pels 2 anys de durada del contracte) 
S’acompanyen annexos 4 (quadre de preus per dependències) i 5 (justificació econòmica). 
 

• Selmar SA 
Preu ofertat: 733.589,84 €, IVA no inclòs (pels 2 anys de durada del contracte) 
S’acompanyen annexos 4 (quadre de preus per dependències) i 5 (justificació econòmica). 
  

• Servi-Sent SL 
Preu ofertat: 714.452,00 €, IVA no inclòs (pels 2 anys de durada del contracte) 
S’acompanyen annexos 4 (quadre de preus per dependències) i 5 (justificació econòmica). 
 



 
 
La secretària indica que es donarà trasllat als tècnics d’Espai Públic de les ofertes 
presentades pels licitadors, als efectes de comprovar la seva coherència amb els 
corresponents annexos i atorgar les oportunes puntuacions. 
 
Quan es disposi d’aquesta valoració es reunirà de nou la Mesa de contractació per emetre 
dictamen proposant a  la Junta de Govern Local la classificació dels licitadors per ordre de 
puntuació i l’adjudicació del contracte al licitador que hagi obtingut la millor puntuació pel 
conjunt dels criteris de valoració. 
 
En finalitzar l’acte es convida els assistents a manifestar els dubtes que puguin tenir o 
demanar les explicacions que considerin necessàries. 
 
S’aixeca la reunió i s’estén la present acta que se signa en prova de conformitat.  

 
El president,       La secretària, 
Francesc Deulofeu Fontanillas     Anna Puig Soler 
 


