
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 19.01.2017 
Inici: 12.19 hores 
Fi: 12.25 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas Alcalde 
Vocals: Antoni Peralta Garcerá Secretari municipal 
 Joan Muntal Tarragó Interventor accidental 
 Jordi Camps Guarch Tècnic d’Espai Públic 
 Pilar Puig Calvet Directora de l’Àrea de Territori 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Assisteix també Lluís Clos Alonso, en representació de Clos Elec-Font SL.   
 
Ordre del dia: 
 

1. Presa de coneixement de l’informe tècnic en relació a la documentació aportada per 
TONDO ENERGIA SL per justificar la seva baixa desproporcionada en la licitació 
del contracte d’obres de renovació del sistema de producció de calor de l’escola 
Josep Pallerola i Roca. 

2. Proposta, si escau, per a l’adjudicació del contracte. 
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 05.10.2016, va aprovar l’expedient de contractació 
per a l’execució de les obres de renovació del sistema de producció de calor de l’escola 
Josep Pallerola i Roca de Sant Celoni, d’acord amb el projecte tècnic redactat per l’empresa 
Quim Sajet Enginyeria SLP i aprovat definitivament en data 29.07.2016. 
  
L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regular la 
contractació. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, amb publicació dels 
corresponents anuncis al Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant del web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’han presentat 11 ofertes per optar al contracte. 
 
El Plec de clàusules administratives particulars estableix que es constituirà una Mesa de 
contractació als efectes de determinar les empreses que s’ajusten als requisits establerts al 
propi plec, i proposar a l’òrgan de contractació la classificació de les ofertes rebudes i 
l’adjudicació del contracte a la que resulti més avantatjosa. 
 
En data 28.11.2016 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació 
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que en 3 d’ells faltaven documents.  
 



En el termini atorgat a l’efecte, aquests licitadors van aportar documents complementaris per 
esmenar les deficiències detectades.  
 
La Mesa de contractació, en sessió de 20.12.2016, va declarar admesos la totalitat dels 11 
licitadors presentats i va obrir els sobres 2 (oferta econòmica). 
 
Vistes les ofertes i efectuats els càlculs oportuns, resulta que l’oferta presentada per 
TONDO ENERGIA SL incorre en baixa anormal o desproporcionada, d’acord amb els 
criteris de l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions 
públiques.  
 
En conseqüència, s’ha atorgat a TONDO ENERGIA SL un termini de 10 dies hàbils per a 
que justifiqui la seva oferta i en precisi les condicions, en els termes que s’indiquen a l’article 
152 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
En el termini atorgat TONDO ENERGIA SL ha aportat la documentació que ha considerat 
adient per justificar la seva oferta, la qual s’ha traslladat a l’Àrea de Territori. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El tècnic d’Espai Públic, Jordi Camps Guarch, llegeix l’escrit presentat per Xavier Tondo 
Font, en representació de TONDO ENERGIA SL, que diu: 
 

<< (....)  
 
Declara: 
 
1.- Que em comprometo a realitzar l’obra seguint totes les partides del Projecte 
executiu amb els materials i marques corresponents que indica per la renovació del 
sistema de producció de calor de l’escola Josep Pallerola i Roca de Sant Celoni. 
 
2.- Que em comprometo a l’execució dels treballs per la quantitat de dos-cents 
quaranta-sis mil set-cents euros (246.700 €), IVA no inclòs. 
 
Manifesto: 
 
Renuncio a bona part del benefici industrial de l’empresa per motius estratègics i 
comercials. >> 

 
Davant d’aquesta declaració, el tècnic explica que ha emès un informe dient que: 
 

<< Vista la justificació de l’oferta presentada per TONDO ENERGIA, SL en relació a la 
contractació de les obres de renovació del sistema de producció de calor de l’escola 
Josep Pallerola i Roca de Sant Celoni, el tècnic sotasignant és del parer que la 
justificació de data 23.12.2016 presentada per TONDO ENERGIA, SL garanteix la 
correcta execució dels treballs, materials i equips emprats en l’obra segons allò 
indicat en el projecte executiu i per tan la baixa econòmica no afectarà la qualitat de l’ 
obra executada. >> 

  
Conclusions: 
 



La Mesa de contractació es dóna per assabentada del contingut d’aquest informe i, per 
unanimitat, emet dictamen proposant que s’adjudiqui a TONDO ENERGIA SL el contracte 
per a l’execució de les obres de renovació del sistema de producció de calor de l’escola 
Josep Pallerola i Roca de Sant Celoni, per la quantitat de 246.700 €, IVA no inclòs. 
 
En finalitzar l’acte es convida els assistents a manifestar els dubtes que puguin tenir o 
demanar les explicacions que considerin necessàries. 
 
Intervé Lluís Clos Alonso i manifesta que la baixa presentada per TONDO ENERGIA SL li 
sembla molt exagerada; alhora, demana que l’Ajuntament contracti empreses de la zona per 
afavorir l’economia local. 
 
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 


