
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 2) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 2 de març de 2017 
Inici: 10.35 hores 
Fi: 10.43 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas Alcalde 
Vocals: Antoni Peralta Garcerá Secretari municipal 
 Joan Muntal Tarragó Interventor accidental  
 Agustí Font Borderas Tècnic de Tecnologies de la Informació 
 Carme Granados Jordan Tècnica de Tecnologies de la Informació 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Assisteixen també: David Mayorgas Garcia (Punt Informàtic i Creatiu SL) i Óscar Úbeda 
Pairet (Media Markt Paret del Vallès SA). 
 
Ordre del dia: 
 
Obertura del sobre 2 (oferta econòmica) de les pliques presentades a la licitació del 
contracte per a la renovació dels equips informàtics i l’adequació de la xarxa informàtica de 
diverses aules del Centre de formació i ocupació Baix Montseny – Sax Sala 
 
Antecedents: 
 
Per Resolució de l’Alcaldia de data 23.12.2016 es va aprovar l’expedient de contractació  
per a la renovació dels equips informàtics i l’adequació de la xarxa informàtica de diverses 
aules del Centre de formació i ocupació Baix Montseny – Sax Sala. 
 
L’expedient inclou el Plec de prescripcions tècniques redactat per l’Àrea de Serveis a les 
Persones (Àmbit de Tecnologies de la Informació) i el Plec de clàusules administratives 
particulars redactat per la Secretaria municipal. 
 
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 9 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 16.02.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació 
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que la documentació aportada per un 
dels licitadors no era completa.  
 
Desenvolupament de la sessió: 



 
La secretària informa que en el termini atorgat a l’efecte s’ha esmenat la mancança 
detectada per la Mesa. En conseqüència, procedeix declarar admesos els 9 licitadors 
presentats. 
 
A continuació, s’inicia l’obertura dels sobres 2 (oferta econòmica), amb els següents 
resultats: 
 
Import de licitació:  26.446,28 €, IVA no inclòs 
 
  

Licitadors 
Ofertes €  

(IVA no inclòs) 
Ordinadors 

portàtils que 
s’ofereixen 

1 Newproject Networking SL 26.030,00 - 
2 Telnet Sistemas 2008 SL 26.421,01 - 
3 Media Markt Paret del Vallès SA 26.297,37 - 
4 Grupo Epos It Lab SL 26.400,40 - 
5 Serinza Solutions SL 24.800,00 3 
6 Abast Systems SL 25.700,00 3 
7 ID Grup SA  23.440,00 3 
8 Punt Informàtic i Creatiu SL 23.642,00 3 
9 Servicios Microinformática SA  24.869,00 3 

 
 

Conclusions: 
 
El tècnic informàtic comprovarà si la documentació tècnica que acompanya l’oferta d’ID 
GRUP SA s’ajusta als requeriments del Plec de prescripcions tècniques regulador del 
contracte. 
 
Si és així, a la vista d’aquests resultats, la Mesa de contractació emet dictamen proposant a 
l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte per a la renovació dels equips informàtics i 
l’adequació de la xarxa informàtica de diverses aules del Centre de formació i ocupació Baix 
Montseny – Sax Sala a ID GRUP SA per la quantitat de 23.440 €, IVA no inclòs i amb 
l’oferiment gratuït de 3 ordinadors portàtils. 
  
En finalitzar l’acte es convida els assistents a manifestar els dubtes que puguin tenir o 
demanar les explicacions que considerin necessàries, sense que ningú faci ús de la paraula. 
 
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 
 


