
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (obertura sobre 2) 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 13 de juny de 2017 
Inici: 11.43 hores 
Fi: 11.48 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 
 Joaquim Colominas Coll Director de l’Àrea de 
 Lluís Garcia Gonzalo Tècnic d’Esports 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Ordre del dia: 
 
Obertura del sobre 2 (oferta econòmica) de l’única plica presentada a la licitació 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  
 
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. 
 
El PCAP 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. 
 
Fase interna: 
 
La secretària informa que el passat 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’ajusta al que requereix la clàusula 11 del PCAP.  
 



En conseqüència, per unanimitat, la Mesa de contractació declara admesa a la licitació la 
plica presentada per Tinto, Tècniques Integrals, Treballs i Obres, SL. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre 2 (oferta econòmica), amb el següent 
resultat: 
 

Import de licitació 4.132,24 €, IVA no inclòs (preu del servei pels 
4 anys de durada del contracte) 

Oferta de Tinto, Tècniques Integrals, 
Treballs i Obres, SL 

2.800,00 €, IVA no inclòs (preu del servei pels 
4 anys de durada del contracte)  

 
Conclusions: 
 
La secretària indica que 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.  
 
Atès que l’oferta de Tinto, Tècniques Integrals, Treballs i Obres, SL es troba en aquest 
supòsit, cal seguir les determinacions de l'article 152 del Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a la seva justificació i possible acceptació. 
 
D’aquestes actuacions s’informarà als membres de la mesa per al seu coneixement i 
proposta d’adjudicació 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 
 


