
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 14 de març de 2017 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Declaració de deserta la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant Celoni per contractar 
el servei de manteniment i revisió de les plataformes elevadores i les grues articulades 
hidràuliques instal·lades en vehicles municipals 
 
Fets: 
 
L’Àrea de Territori (àmbit d’Espai Públic) de l’Ajuntament de Sant Celoni disposa de diversos 
vehicles que porten incorporades plataformes elevadores o grues hidràuliques articulades. 
  
És imprescindible que aquestes plataformes i grues passin les revisions periòdiques 
obligatòries que estableix la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, per tal 
de garantir la integritat física dels treballadors de la brigada municipal que en fan ús. 
  
Per aquest motiu, l’Àrea de Territori va emetre un informe sobre la necessitat de contractar 
el servei de manteniment i revisió de les plataformes elevadores i de les grues articulades 
hidràuliques instal·lades en vehicles municipals. 
 
Malgrat ser competència de la Junta de Govern Local, atesa la necessitat de tenir contractat 
el servei el més aviat possible, en data 09.02.2017 l’alcalde va dictar una resolució que, en 
la seva part dispositiva, diu així: 
 

1. Avocar la competència delegada per resolució de l’Alcaldia de 15.06.2015 en la 
Junta de Govern Local, per al coneixement concret de l’expedient de contractació del 
servei de manteniment i revisió de les plataformes elevadores i de les grues 
articulades instal·lades en vehicles propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
2. Aprovar la contractació del referit servei, mitjançant licitació pel procediment obert. 
  
3. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que han de regir la contractació.  
 
4. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció 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 la pàgina web municipal. 
 
5. Autoritzar la despesa de 2.450,25 € (2.025 € més el 21% d’IVA) a l’aplicació 
pressupostària 05.150A0.214 (Despeses corrents en béns i serveis. Reparacions, 
manteniment i conservació. Elements de transport) del pressupost de la Corporació 
prorrogat per a 2017, quedant supeditada l’aprovació de la despesa per a la resta 
d’exercicis a l’existència de crèdit en els pressuposts corresponents. 
 

El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, 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 del web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’ha presentat una única oferta per optar al contracte. 
 



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. 
 
En data 14.03.2017 la Mesa de contractació va obrir el sobre 2 (oferta econòmica) i va 
detectar que l’oferta presentada no s’ajustava al model d’oferta que figura a la clàusula 11 
del Plec de clàusules administratives particulars i que el preu del contracte variava per a 
cada un dels anys, la qual cosa contradiu la clàusula 20 del referit plec, segons la qual no és 
aplicable cap revisió de preus.  
 
Per aquest motiu, la Mesa de contractació va emetre dictamen proposant a l’òrgan de 
contractació excloure l’oferta presentada per Liftisa SL i declarar deserta la licitació.  
 
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 la adjudicació). 
 
Per tot això, RESOLC: 
  
1. Excloure de la licitació del contracte del servei de manteniment i revisió de les 
plataformes elevadores i les grues articulades hidràuliques instal·lades en vehicles 
municipals, l’oferta presentada per Liftisa SL per no ajustar-se al model indicat al Plec de 
clàusules administratives particulars i perquè el preu que es proposa per als 2 anys de 
contracte i les possibles pròrrogues varia per a cada any, la qual cosa no resulta admissible 
com s’ha indicat en els antecedents d’aquesta resolució.  
 
2. Declarar deserta la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant Celoni per a la 
contractació del servei esmentat, aprovada per Resolució de l’Alcaldia de data 09.02.2017. 
 
3. Iniciar un nou procediment de licitació, prèvia revisió, si s’escau, dels plecs reguladors, als 
efectes de facilitar una major concurrència de licitadors. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


