
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 2) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 30 de març de 2017 
Inici: 10.45 hores 
Fi: 10.52 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 municipal 
 Jordi Jubany Fontanillas Tècnic d’Espai Públic 
 Lluís Obach Martínez Tècnic d’Espai Públic 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Ordre del dia: 
 
Obertura del sobre 2 (proposta tècnica) de les pliques presentades a la licitació del contracte 
per a la prestació del servei de control i gestió del tractament fitosanitari als espais públics 
del municipi. 
 
Antecedents: 
 
Per resolució de l’Alcaldia de 16.02.2017 es va aprovar l’expedient de contractació per a la 
prestació del servei de control i gestió del tractament fitosanitari als espais públics del 
municipi. 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 publicació del 
corresponent anunci 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 rebut 3 pliques per optar al contracte: 
 

ALEMANY FITOSANITARIS SLU 
 CENTROPLAG SL 
 MOIX, SERVEIS I OBRES, SL 
 
El Plec de clàusules administratives particulars estableix que es constituirà una Mesa de 
contractació als efectes de determinar les pliques 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 27.03.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació 
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que la documentació aportada pels 
licitadors era correcta, per la qual cosa tots tres es van declarar admesos. 
 
Desenvolupament de la sessió: 



 
Es procedeix avui a l’obertura del sobre 2 (documentació tècnica) de les tres pliques.  
 
Tal i com determina la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars, els 
sobres han de contenir una memòria tècnica amb els apartats que són objecte de valoració:  
 
− Plantejament del control integrat 
− Proposta de mesures preventives i alternatives als productes químics a utilitzar 
− Productes plaguicides amb els quals, quan sigui imprescindible, es treballarà (matèria 

activa, nom comercial i número de registre) 
− Equip humà  
− Equips de tractament i sistemes d’aplicació; característiques de la maquinària 
− Mesures de prevenció i normes de seguretat 
− Calendari de visites 
− Nom del tècnic assessor en gestió integrada de plagues assignat 
 
Es comprova el contingut dels sobres 2 per part dels membres de la Mesa i s’acorda donar-
ne trasllat als tècnics municipals d’Espai Públic per a que en facin la valoració oportuna, 
d’acord amb els criteris que s’indiquen a la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
Conclusions: 
 
Quan es disposi d’aquesta valoració es reunirà de nou la Mesa de contractació per conèixer 
la puntuació atorgada i procedir a l’obertura dels sobres 3 (oferta econòmica). L’acte serà 
també públic i es convidarà a assistir als licitadors. 
 
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 
 
 
 
 
 


