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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
Data: 22 de desembre de 2014  
Inici: 21.00 hores 
Fi: 21.10 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
President: Joan Castaño Augé  Alcalde  
Vocals: Isabel Coll Roig Regidora d’Espai Públic 
 Pilar Puig Calvet Directora de l’Àrea de Territori 
 Ramon Oriol Grau Secretari municipal 
 Joan Muntal Tarragó Interventor accidental 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica d’administració general 
Assisteixen també: Óscar Moles Avariento  Regidor del grup municipal de CiU 
  Gerard Masferrer Marfil Regidor del grup municipal de la CUP 
  M. Carmen Montes Azcutia Regidora del grup municipal d’ICV 
 
Ordre del dia: 
1. Dictamen de les ofertes presentades a la licitació del contracte per a l’execució de les 
obres de connexió de les aigües residuals del nucli de la Batllòria a l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Riells i Viabrea  
2. Dictamen de les ofertes presentades a la licitació del contracte per a la prestació del 
servei de recollida dels animals abandonats a l municipi de Sant Celoni. 
  
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. DICTAMEN DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONNEXIÓ DE LES AIGÜES 
RESIDUALS DEL NUCLI DE LA BATLLÒRIA A L’ESTACIÓ DEPURADORA 
D’AIGÜES RESIDUALS DE RIELLS I VIABREA  
 
La Junta de Govern Local en sessió de 16.10.2014 va aprovar l’expedient per a la 
contractació, mitjançant licitació pel procediment negociat amb publicitat, de les obres de 
connexió de les aigües residuals de la Batllòria a I'estació depuradora d’aigües residuals de 
Riells i Viabrea. L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regir el contracte. 
 
S’ha publicat un anunci al perfil del contractant de la pàgina web municipal, fent pública la 
licitació, i en el termini reglamentari s’han rebut 7 ofertes: 
 

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 
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S’ha comprovat que el contingut de la documentació administrativa continguda als sobres 
número 1 de les 7 pliques presentades s’ajusta als requeriments del Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
El contingut dels sobres número 2 (millores tècniques) i número 3 (propostes econòmiques)  
s’ha valorat pels tècnics d’Espai Públic, d’acord els criteris indicats a la clàusula 15 del Plec 
de clàusules administratives particulars. 
 
A la vista dels informes emesos pels tècnics d’Espai Públic, la Mesa de contractació, amb el 
vot favorable de tots els seus membres, emet el següent DICTAMEN: 
 
1. Acceptar les 7 pliques presentades en la licitació del contracte per a l’execució de les 
obres de connexió de les aigües residuals de la Batllòria a I'estació depuradora d’aigües 
residuals de Riells i Viabrea. 
 
2. Puntuar el contingut dels sobres 2 (millores tècniques) i dels sobres 3 (propostes 
econòmiques) d’acord amb els informes emesos pels tècnics municipals, al següent tenor: 
 

 EMPRESES LICITADORES 
Millores 

tècniques  
(fins a 30 punts)

Proposta 
econòmica 

(fins a 70 punts) 
TOTAL 

Xavier Alsina SA  6 61,17 67,17 
Obres i Paviments Brossa SA 10 65,62 75,62 
Construccions Deumal SA  8 64,43 72,43 
Construccions Jordi Riera SL 8 59,70 67,70 
Rubau- Tarrés SAU 16 61,92 77,92 
Copcisa 26 64,41 90,41 
Simsa, Serveis, Instal·lacions i Muntatges SA 16 64,43 80,43 
 
3. Proposar a la Junta de Govern Local la classificació de les empreses presentades a la 
licitació de referència com s’indica a continuació, i la conseqüent adjudicació del contracte al 
primer classificat:  
 

Núm. Licitadors Puntuació 
1 Copcisa 90,41 
2 Simsa, Serveis, Instal·lacions i Muntatges SA 80,43 
3 Rubau- Tarrés SAU 77,92 
4 Obres i Paviments Brossa SA 75,62 
5 Construccions Deumal SA  72,43 
6 Construccions Jordi Riera SL 67,70 
7 Xavier Alsina SA  67,17 

 
 
2. DICTAMEN DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DELS ANIMALS ABANDONATS A 
L MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 06.11.2014 va aprovar l’expedient per a la 
contractació, mitjançant licitació pel procediment obert i tramitació ordinària, del servei de 
recollida d’animals de companyia abandonats al municipi de Sant Celoni. L’expedient inclou 
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han 
de regir el contracte. 
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S’ha publicat un anunci al perfil del contractant de la pàgina web municipal, a la Plataforma  
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya i al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona de 18.11.2014 fent pública la licitació, i en el termini reglamentari s’han rebut 2  
ofertes per optar al contracte: 
 

Help Guau SL  
Can Clarens SL 

 
S’ha comprovat que el contingut de la documentació administrativa continguda als sobres 
número 1 d’ambdues pliques s’ajusta als requeriments del Plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
El contingut dels sobres número 2 (propostes tècniques) i número 3 (ofertes econòmiques)  
s’ha valorat pels tècnics d’Espai Públic, d’acord els criteris indicats a la clàusula 11 del Plec 
de clàusules administratives particulars. 
 
A la vista dels informes emesos pels tècnics d’Espai Públic, la Mesa de contractació, amb el 
vot favorable de tots els seus membres, emet el següent DICTAMEN: 
 
1. Acceptar les 2 pliques presentades en la licitació del contracte per a la prestació del 
servei de recollida d’animals de companyia abandonats al municipi de Sant Celoni. 
 
2. Puntuar el contingut dels sobres 2 (propostes tècniques) i dels sobres 3 (ofertes 
econòmiques) d’acord amb els informes emesos pels tècnics municipals, al següent tenor: 
 

EMPRESES LICITADORES Proposta tècnica
(fins a 30 punts)

Oferta econòmica 
(fins a 70 punts) TOTAL 

Help Guau SL  15 48,54 63,54 
Can Clarens SL 30 56,18 86,18 
 
3. Proposar a la Junta de Govern Local la classificació de les empreses presentades a la 
licitació de referència com s’indica a continuació, i la conseqüent adjudicació del contracte al 
primer classificat:  
 

Núm. Licitadors Puntuació 
1 Can Clarens SL 86,18 
2 Help Guau SL 63,54 

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present acta de la que 
jo, la secretària, en dono fe. 

 
L’alcalde,      La secretària, 

  Joan Castaño i Augé     Anna Puig Soler 
 
 
 
 
 


