
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 28 de febrer de 2017 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Licitació del servei d’assistència i defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament de Sant Celoni  
 
Fets:    
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 11.01.2017, va aprovar l’expedient de contractació 
del servei d’assistència i defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques 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’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 valorar el contingut dels diferents sobres en què s’han de 
presentar les propostes. La Mesa podrà sol·licitar els informes i aclariments que consideri 
oportuns per tal d’efectuar dita avaluació i proposar a l’òrgan de contractació la classificació 
de les ofertes rebudes i l’adjudicació del contracte a la que resulti més avantatjosa. 
 
Fonaments de Dret: 
 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 23  
- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per la Junta de Govern Local de 

11.01.2017, regulador de la licitació de referència 
 

En conseqüència, RESOLC: 
 
Aprovar la següent composició de la Mesa de contractació que ha de valorar les propostes 
presentades a la licitació del contracte del servei d’assistència i defensa jurídica i judicial de 
l’Ajuntament de Sant Celoni: 
 
Membres Titulars Suplents 
President/a Magalí Miracle Rigalós  

Vocals 

Antoni Peralta Garcerá Albert Puig Tous 
Joan Muntal Tarragó Sheila Melgarejo Vicente 
Núria Sala Castellón Pilar Puig Calvet 
Anna Ayllo Mohino Isaac Morist Tirado 

Secretària Anna Puig Soler Carme Fernández Gros 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats. 
 
L’alcalde,            El secretari, 
Francesc Deulofeu Fontanillas          Antoni Peralta Garcerá 
 


