
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 28 de juliol de 2017 
Inici: 09.14 hores 
Fi: 09.17 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas Alcalde 
Vocals: Sergi Ribas Beltrán Secretari municipal 
 Joan Muntal Tarragó Economista municipal (suplent) 
 Joaquim Colominas Coll Director de l’Àrea de 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
S’excusa:  Lluís Garcia Gonzalo  Tècnic d’Esports 
 
Ordre del dia: 
 

1) Donar compte de l’informe tècnic en relació a l’oferta anormal presentada per l’únic 
licitador del contracte per a la prestació del servei de revisió i manteniment del 
sistema de reg automàtic de la gespa del camp municipal d’esports. 

2) Dictamen per a l’adjudicació del contracte.  
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local en sessió de 18.05.2017 va aprovar l’expedient de contractació 
per a la prestació del servei de revisió i manteniment del sistema de reg automàtic de la 
gespa del camp municipal d’esports. L’expedient inclou el Plec de prescripcions tècniques 
(PPT) i el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que han de regular la 
contractació. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, amb aplicació de les 
mesures de gestió eficient que preveu l'article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, amb publicació del corresponent 
anunci a la Plataforma de contractació pública de Catalunya i al perfil del contractant del 
web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’ha rebut una única oferta per optar al contracte, la presentada 
per Tinto, Tècniques Integrals, Treballs i Obres, SL. 
 
En data 09.06.2017 es va obrir a la Secretaria municipal el sobre 1 (documentació 
administrativa) de l’única plica presentada a la licitació i es comprovà que la documentació 
continguda al sobre s’ajustava al que requereix la clàusula 11 del PCAP.  
 
La Mesa de contractació, reunida el dia 13.06.2017 va declarar admesa a la licitació la plica 
presentada per Tinto, Tècniques Industrials, Treballs i Obres, SL i va obrir el sobre 2 (oferta 
econòmica), essent l’oferta presentada de 2.800,00 €, IVA no inclòs (preu del servei pels 4 
anys de durada del contracte).  
 



La clàusula 13 del PCAP estableix que les ofertes amb baixes anormals o 
desproporcionades s’apreciaran d’acord amb els criteris establerts a l’article 85 del 
Reglament de la llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Aquest article determina en el seu apartat 1 que, quan concorri un sol licitador, es 
considerarà, en principi, desproporcionada o temerària la baixa inferior en més de 25 unitats 
percentuals al pressupost base de licitació, que és de 4.132,24 €, IVA no inclòs (preu del 
servei pels 4 anys de durada del contracte). 
 
Atès que l’oferta de Tinto, Tècniques Integrals, Treballs i Obres, SL es troba en aquest 
supòsit, s’ha requerit la mercantil 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. 
 
En data 29.06.2017 Tinto, Tècniques Integrals, Treballs i Obres, SL ha presentat un escrit 
explicatiu de la seva oferta. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
A la vista de la documentació aportada, el coordinador municipal d’Esports i el director de 
Serveis a les Persones han emès un informe en data 21.07.2017 en el que es diu:  
 

<< Consideracions: 
 
L’empresa Tintó, Tècniques Integrals, Treballs i Obres, SL justifica la baixa desproporcionada 
amb la següent argumentació: 
 
1. “El fet de tractar-se d’unes instal·lacions que ja han estat revisades anteriorment per 

nosaltres en el últims quatre anys, i ser coneixedors del seu estat. 
2. Al ser una contractació de llarga durada, també permet poder ajustar-se més en la 

valoració.” 
 
Atès l’esmentat anteriorment l’Àmbit d’Esports fa les següents consideracions: 
 
1. L’empresa Tintó, Tècniques Integrals, Treballs i Obres, SL ha portat a terme la revisió i el 

manteniment del sistema de reg de la gespa del camp municipal d’esports de Sant Celoni 
des de l’any 2013 i coneix perfectament cadascun dels elements que configuren l’estructura 
del sistema. Per tant, aquest és un factor que pot influir a l’hora d’ajustar el preu per a una 
contractació a mig termini, en aquest cas de 4 anys de durada.  
 

2. El cost que ha suposat per a l’Ajuntament de Sant Celoni la revisió i el manteniment del 
sistema de reg des de l’any 2013 ha estat de 900 € (IVA no inclòs) per any. L’oferta 
presentada per l’empresa Tintó, Tècniques Integrals, Treballs i Obres, SL és de 2.800 € 
(IVA no inclòs) per als 4 anys de durada del contracte i, per tant, el preu per any és de 700 
€ (IVA no inclòs), el que suposa una rebaixa de 200 € (IVA no inclòs) per a cadascuna de 
les actuacions.  

 
3. En percentatge, la rebaixa aplicada per any, tenint en compte el punt 2 d’aquest informe, és 

del 22,22 %. 
 
Conclusions:  
 
L’Àmbit d’Esports informa favorablement a l’adjudicació del contracte del servei per a la revisió i 
el manteniment del sistema de reg automàtic de la gespa del camp municipal d’esports, a 
l’empresa Tintó, Tècniques Integrals, Treballs i Obres, SL considerant que la justificació 
presentada per aquesta empresa acredita el compliment de l’oferta inicialment proposada. >>   



 
Conclusions: 
 
Els membres de la Mesa de contractació prenen coneixement d’aquest informe i, per 
unanimitat, emeten dictamen proposant a la Junta de Govern Local l’adjudicació del 
contracte del servei de revisió i manteniment del sistema de reg automàtic de la gespa del 
camp municipal d’esports a la mercantil Tintó, Tècniques Integrals, Treballs i Obres, SL, per 
la quantitat de 2.800,00 €, IVA no inclòs (preu del servei pels 4 anys de durada del 
contracte). 
 
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 
 
 
 
 


