
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 2) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 17 de juliol de 2017 
Inici: 12.30 hores 
Fi: 12.35 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas Alcalde 
Vocals: Sergi Ribas Beltrán Secretari municipal 
 Sònia López Martínez Interventora 
 Lluís Obach Martínez Enginyer municipal 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica d’Administració General 
 
S’excusa: Pilar Puig Calvet Directora de l’Àrea de Territori  
 
Ordre del dia: 
 
Obertura del sobre 2 (oferta econòmica) de la plica presentada a la licitació del contracte per 
a la prestació del servei d’operació i manteniment de 8 estacions de bombament i 13 punts 
de sobreeiximent de la xarxa municipal de sanejament. 
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 08.06.2017, va aprovar la contractació del servei 
d’operació i manteniment de 8 estacions de bombament i de 13 punts de sobreeiximent 
d’aigües residuals i/o pluvials de la xarxa municipal de sanejament. L’expedient inclou el 
Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars que han de 
regular la contractació. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, amb aplicació de les 
mesures de gestió eficient que estableix l'article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
S’ha publicat el corresponent anunci de licitació a la Plataforma de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant del web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’ha presentat una única plica per optar al contracte, la 
presentada per Drenatges Urbans del Besòs SL. 
 
En data 10.07.2017 la Mesa de contractació va obrir el sobre 1 (documentació 
administrativa) de la plica presentada i comprovà que la documentació aportada era 
correcta, per la qual cosa la va declarar admesa. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Es procedeix a continuació a l’obertura del sobre 2 (oferta econòmica), amb el següent 
resultat: 



 
- Import de licitació: 14.997,03 €, IVA exclòs (preu per l’any de durada del contracte) 

 
- Oferta de Drenatges Urbans del Besòs SL: 14.983,15 €, IVA exclòs (preu per l’any 

de durada del contracte) 
 
Conclusions: 
 
La Mesa de contractació emet dictamen proposant a la Junta de Govern Local l’adjudicació 
del contracte per a la prestació del servei d’operació i manteniment de 8 estacions de 
bombament i de 13 punts de sobreeiximent d’aigües residuals i/o pluvials de la xarxa 
municipal de sanejament a la mercantil Drenatges Urbans del Besòs SL  per la quantitat de 
14.983,15 €, IVA exclòs (preu per l’any de durada del contracte). 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


