
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 2) 
 
 
 
 
Sant Celoni, 24 de novembre de 2014 
 
Essent les 12.00 hores es reuneixen a la Casa consistorial l’alcalde Joan Castaño Augé, el 
secretari municipal Ramon Oriol Grau, l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó i 
l’auxiliar administrativa Àngels Berenguer Puig, qui actua com a secretària de la reunió, per 
prosseguir amb l’obertura de les pliques presentades al procediment negociat amb publicitat 
per a l’adjudicació del contracte d’obres de connexió de les aigües residuals del nuc li de 
la Batllòria a l’estació depuradora d’aigües residu als de Riells i Viabrea. 
 
És també present a la reunió Manuel Garcia Muñoz, en representació de la mercantil 
OBRES I PAVIMENTS BROSSA SA. 
  
La secretària informa que s’ha publicat un anunci al Perfil del contractant del web municipal    
fent pública la licitació, i en el termini reglamentari s’han rebut 7 ofertes per optar al 
contracte. 
 

XAVIER ALSINA SA  
OBRES I PAVIMENTS BROSSA SA 
CONSTRUCCIONS DEUMAL SA 
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL 
RUBAU-TARRÉS SAU  
COPCISA 
SIMSA, SERVEIS, INSTAL·LACIONS I MUNTATGES SA 

 
El passat 18.11.2014 es van obrir els sobres 1 (documentació administrativa) de les set 
pliques i es comprovà que la documentació aportada per CONSTRUCCIONS DEUMAL SA I 
RUBAU-TARRÉS SAU no era completa. 
 
Requerits a l’efecte, en el termini de 3 dies que s’indica a la clàusula 14 del Plec de 
clàusules administratives particulars, ambdós licitadors han esmenat les mancances 
detectades. 
 
Tal com determina la mateixa clàusula, es procedeix avui a l’obertura dels sobres 2 (millores 
tècniques), es comprova el seu contingut per part dels assistents i s’acorda donar-ne trasllat 
als tècnics municipals de l’Àrea de Territori per a que en facin la valoració oportuna. 
 
La secretària informa que, un cop es disposi d’aquesta valoració, es procedirà a l’obertura 
dels sobres 3 (proposició econòmica) en acte públic, la data del qual s’anunciarà als 
licitadors. 
 
S’aixeca la reunió, estenent-se la present acta que es signa en prova de conformitat.  
 

L’alcalde       La secretària 
    Joan Castaño Augé           Àngels Berenguer Puig 
 
 


