
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 4 d’abril de 2017 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte del servei de revisió i 
manteniment de l’equipament esportiu i complementari de les instal·lacions esportives 
municipals 
 
Fets: 
 
Les instal·lacions esportives municipals (camp d’esports, pavelló 11 de setembre, camp de 
futbol de can Sans, camp de futbol de la Batllòria i pavelló Sot de les granotes) tenen un nivell 
d’activitat molt elevat durant tota la setmana. 
 
De dilluns a divendres les instal·lacions són utilitzades per les entitats esportives municipals 
en els seus entrenaments, i els caps de setmana són objecte de nombrosos actes i 
competicions esportives.   
 
Aquesta intensitat d’ús provoca un desgast accentuat en l’equipament de les instal·lacions 
esportives municipals: porteries de futbol, d’handbol, cistelles de bàsquet, cortines divisòries, 
xarxes de protecció de pilotes, etc. 
 
Per tal de garantir les condicions mínimes de seguretat i el bon funcionament de l’equipament 
esportiu, és necessària una revisió periòdica del seu estat de conservació, amb l’objectiu de 
prevenir possibles avaries i/o accidents, i solucionar de forma immediata els defectes que es 
puguin detectar. 
 
Per això, a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local en sessió de 22.02.2017, va 
aprovar l’expedient per a la contractació del servei de revisió i manteniment de l’equipament 
esportiu i complementari de les instal·lacions esportives municipals. L’expedient inclou el Plec 
de prescripcions tècniques redactat per l’Àmbit municipal d’Esports i el Plec de clàusules 
administratives particulars redactat per la Secretaria municipal que han de regular el 
contracte. 
 
La licitació s’ha tramitat pel procediment obert, 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 de web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’han presentat 2 ofertes per optar al contracte, les quals han estat 
admeses per la Mesa de contractació. 
 
La clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars indica que el contracte 
s’adjudicarà a l’oferta més econòmica. 
 
La Mesa de contractació, reunida el dia 03.04.2017, va emetre dictamen proposant a l’òrgan 
de contractació l’adjudicació del contracte a Talleres Palautordera SA per la quantitat de 
6.680 €, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada del contracte. 
 
Fonaments de Dret: 
 



- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre (article 151, Classificació de les ofertes, adjudicació del 
contracte i notificació de l’adjudicació) 

- Plec de clàusules administratives particulars, aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió de 22.02.2017, regulador del contracte (clàusula 17, Adjudicació del contracte) 

- Resolució de l’Alcaldia de 28.03.2017 revocant l’atribució per classificar les proposicions 
presentades i requerir la documentació preceptiva al licitador que hagi presentat l’oferta 
més avantatjosa 

 
D’acord amb el dictamen de la Mesa de contractació, RESOLC:  
 
1. Classificar les empreses presentades a la licitació del contracte del servei de revisió i 
manteniment de l’equipament esportiu i complementari de les instal·lacions esportives 
municipals, d’acord amb l’import de les seves ofertes al següent tenor: 
 

 Licitador Oferta (€), IVA no inclòs 
1 Talleres Palaurordera SA 6.680,00 
2 Disseny Tea 3 SL 6.933,00 

 
2. Requerir a Talleres Palautordera SA, licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa, 
per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació d’aquesta resolució, 
presenti la documentació que s’indica a continuació: 

 
1) Còpia autèntica del document d’identitat de la persona que signa la proposició. 
2) Còpia autèntica del poder notarial per representar la persona jurídica, inscrit al 

Registre mercantil. 
3) Còpia autèntica del número d’identificació fiscal de l’empresa. 
4) Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat, si s’escau, i de les seves 

modificacions o adaptacions posteriors, degudament inscrites en el Registre 
Mercantil. 

5)  Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions tributàries. 
6)  Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 
7)  Justificant d’haver constituït la garantia definitiva. 
8) Relació responsable signada pel licitador dels principals contractes executats en els 

últims 5 anys en serveis de la mateixa naturalesa del contracte objecte d’aquesta 
licitació per un valor acumulat de, com a mínim, 10.000 €, IVA inclòs. La relació ha 
d’incloure: import, dates i destinataris (públics o privats dels contractes). 

9)  Còpia autèntica de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per respondre de 
possibles danys davant de tercers amb una cobertura igual o superior a 150.000 € i  
còpia autèntica de l’últim rebut de pagament. 

 
3. Advertir a Talleres Palautordera SA que de no donar compliment adequat a aquest 
requeriment en el termini senyalat, s’entendrà que retira la seva oferta, amb les 
conseqüències establertes als articles 99 i 151 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en quin cas es  
demanarà la mateixa documentació al licitador següent en ordre de puntuació obtinguda.  
 
4. Notificar la present resolució a Talleres Palautordera SA i publicar-la al Perfil del 
contractant als efectes del seu coneixement. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats. 
 
L’alcalde,       El secretari,  
Francesc Deulofeu Fontanillas     Sergi Ribas Beltrán 


