
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 2) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 14.03.2017 
Inici: 09.45 hores 
Fi: 09.57 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 
 Jordi Jubany Fontanillas Tècnic d’Espai Públic 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Assisteix també Abel Florensa Domènech en representació de Liftisa SL. 
 
Ordre del dia: 
 
Obertura del sobre 2 (oferta econòmica) de la plica presentada a la licitació del contracte per 
a la prestació del servei de manteniment i revisió de les plataformes elevadores i grues 
articulades hidràuliques instal·lades en vehicles municipals. 
 
Antecedents: 
 
Per resolució de l’Alcaldia de 09.02.2017 es va aprovar l’expedient de contractació per a la 
prestació del servei de manteniment i revisió de les plataformes elevadores i grues 
articulades hidràuliques instal·lades en vehicles municipals. 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 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’ha presentat 1 única plica per optar al contracte. 
 
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 13.03.2017 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 plica es va declarar admesa. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 



Es procedeix a l’obertura del sobre 2 (oferta econòmica), amb el següent resultat: 
 
Import de licitació: 4.050 €, IVA no inclòs (pels 2 anys de durada del contracte) 
 
• Plica 1, presentada per LIFTISA SL 
Ofereix la prestació del servei per la quantitat de 6.724,87 €, IVA no inclòs (pels 2 anys de 
durada del contracte més les 2 possibles pròrrogues d’un any cadascuna) d’acord amb el 
següent detall: 

 
Any 2017 1.650,00 €, IVA no inclòs 
Any 2018 1.666,50 €, IVA no inclòs 
Any 2019 1.691,50 €, IVA no inclòs 
Any 2020 1.716,87 €, IVA no inclòs 
Total 6.724,87 €, IVA no inclòs 

 
Els membres de la Mesa detecten que l’oferta presentada no s’ajusta al model d’oferta que 
figura a la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars. Observen també 
que el preu del contracte varia per a cada un dels anys, la qual cosa contradiu la clàusula 20 
del referit plec, segons la qual no s’aplicarà cap revisió de preus.  
 
Conclusions: 
 
Els membres de la Mesa consideren que s’ha d’excloure l’oferta presentada per Liftisa SL 
atès que no s’ajusta al model indicat al Plec de clàusules administratives particulars i la 
revisió de preus no és admissible en aquest contracte. En conseqüència, la Mesa emet 
dictamen proposant a l’òrgan de contractació que declari deserta la licitació. 
 
En finalitzar l’acte es convida el licitador a manifestar els dubtes que puguin tenir o demanar 
les explicacions que consideri necessàries, sense que 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 
 
 
 
 


