
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 3) 
 
 
 
Sant Celoni, 10 de desembre de 2014 
 
Essent les 12.10 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 la 
tècnica d’administració general Anna Puig Soler 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. 
 
Assisteix també el Sr. Jordi Planella Solà en representació de Simsa, Serveis, Instal·lacions i 
Muntatges, 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, les corresponents a: 
 

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 7 
pliques i es comprovà que la documentació aportada per Construccions Deumal SA i 
Rubau-Tarrés SAU no era completa. 
 
Requerits a l’efecte, ambdós licitadors van esmenar les mancances detectades en el termini 
de 3 dies que s’indica a la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
Posteriorment el dia 24.11.2014 es van obrir els sobres 2 (millores tècniques), el contingut 
dels quals s’ha valorat pels serveis tècnics municipals d’Espai Públic, amb les següents 
puntuacions: 
  

Valoració millores tècniques, sobre 2: 
Copcisa ................................................................................ 26 punts 
Rubau-Tarrés SAU .............................................................  16 punts 
Simsa, Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA .................... 16 punts 
Obres i Paviments Brossa SA .............................................. 10 punts 
Construccions Deumal SA ..................................................... 8 punts 
Construccions Jordi Riera SL ................................................ 8 punts 
Xavier Alsina SA .................................................................... 6 punts 

 
A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres 3 (proposta econòmica), amb els 
següents resultats: 
 
Import de licitació: 704.596,65 €, IVA exclòs  

 



• Plica presentada per Xavier Alsina SA 
Oferta econòmica: 598.907,15 €, IVA exclòs 

 
• Plica presentada per Obres i Paviments Brossa SA  

Oferta econòmica: 476.307,34 €, IVA exclòs 
 

• Plica presentada per Construccions Deumal SA 
Oferta econòmica: 528.306,56 €, IVA exclòs 

 
• Plica presentada per Construccions Jordi Riera SL 

Oferta econòmica: 616.169,77 €, IVA exclòs 
 
• Plica presentada per Rubau-Tarrés SAU 

Oferta econòmica: 587.633,61 €, IVA exclòs. 
 
• Plica presentada per Copcisa 

Oferta econòmica: 528.799,78 €, IVA exclòs. 
 
• Plica presentada per Simsa, Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA 

Oferta econòmica: 528.294,30 €, IVA exclòs. 
 
L’alcalde indica que, un cop valorat el contingut dels sobres 3, es reunirà la Mesa de 
contractació per emetre dictamen proposant a la Junta de Govern Local la classificació dels 
licitadors per ordre de puntuació i l’adjudicació del contracte a l’oferta més ben valorada. 

 
En finalitzar l’acte, es convida els assistents a manifestar els dubtes que puguin tenir o 
demanar les explicacions que considerin necessàries. 
 
El representant de Simsa, Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA sol·licita una còpia de 
l’informe tècnic de valoració del sobre 2, que se li lliura seguidament.  
 
S’aixeca la reunió, estenent-se la present acta que es signa en prova de conformitat.  
 

L’alcalde       La secretària 
    Joan Castaño Augé                Anna Puig Soler 
 
 


