
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 1) 
 
 
 
Sant Celoni, 10 d’abril de 2015 
 
Essent les 12.30 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 
procedir a l’obertura de les pliques presentades al procediment negociat amb publicitat per a 
l’adjudicació del contracte d’obres per a la rehabilitació de l’edifi ci del Cafè de l’Ateneu 
de Sant Celoni. 
  
La secretària informa que s’ha publicat un anunci al Perfil del contractant de la pagina web 
municipal i a la Plataforma de Serves de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya, informant de la licitació del contracte. 
  
En el termini reglamentari s’han rebut 26 ofertes per optar a l’adjudicació de les obres. 
 
Es procedeix a l’obertura del sobre número 1 (documentació administrativa) d’aquestes 
pliques, amb el següent resultat: 
 
 
• Plica 1, presentada per EUPRECO, EMPRESA CONSTRUCTORA, SL  
 Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 

de clàusules administratives particulars. 
 
• Plica 2, presentada per XAVIER ALSINA SA 
 Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 

de clàusules administratives particulars. 
 
• Plica 3, presentada per CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL SA  
 Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 

de clàusules administratives particulars. 
 
• Plica 4, presentada per ORBIAM GRUP 05 SL 

Atès que l’empresa no aporta classificació empresarial, es demanarà informe a 
l’arquitecte municipal en relació a la solvència tècnica requerida per participar en la 
licitació. 
 

• Plica 5, presentada per GRUP PUIG POCURULL SL  
 Es detecta que manca una declaració responsable, signada per la persona representant, 

acreditant que les dades que figuren al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya són plenament vigents.  
 

• Plica 6, presentada per CONSTRUCCIONS LLUÍS DACHS SLU 
Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 
de clàusules administratives particulars. 

 
• Plica 7, presentada per CONSTRUCCIONS FERRER SA  

Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 
de clàusules administratives particulars. 



 
• Plica 8, presentada per CONSTRUCCIONS JAUME CLOPÉS SL 

Atès que l’empresa no aporta classificació empresarial, es demanarà informe a 
l’arquitecte municipal en relació a la solvència tècnica requerida per participar en la 
licitació. 

 
• Plica 9, presentada per CONSTRUCCIÓ I RESTAURACIÓ JESÚS PACHECO  

Atès que l’empresa no aporta classificació empresarial, es demanarà informe a 
l’arquitecte municipal en relació a la solvència tècnica requerida per participar en la 
licitació. 

 
• Plica 10, presentada per UTE CIVIL STONE SL – CONSTRUCCIONES FERTRES SL 

Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 
de clàusules administratives particulars. 
 

• Plica 11, presentada per SIC BOSCH SL  
Atès que l’empresa no aporta classificació empresarial, es demanarà informe a 
l’arquitecte municipal en relació a la solvència tècnica requerida per participar en la 
licitació. 

 
• Plica 12, presentada per PROMEDITER SL 
 Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 

de clàusules administratives particulars. 
 
• Plica 13, presentada per CONSTRUCCIONS DEUMAL SA  
 Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 

de clàusules administratives particulars. 
 
• Plica 14, presentada per FUENTES Y ARIZA SA 

Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 
de clàusules administratives particulars. 

 
• Plica 15, presentada per COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA   
 Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 

de clàusules administratives particulars. 
 
• Plica 16, presentada per CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA SL  

Atès que l’empresa no aporta classificació empresarial, es demanarà informe a 
l’arquitecte municipal en relació a la solvència tècnica requerida per participar en la 
licitació. 

 
• Plica 17, presentada per CONSTRUCCIONES DECO SA   
 Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 

de clàusules administratives particulars. 
 
• Plica 18, presentada per EL TURÓ, CONTRACTA D’OBRES I SERVEIS, SL 

Atès que l’empresa no aporta classificació empresarial, es demanarà informe a 
l’arquitecte municipal en relació a la solvència tècnica requerida per participar en la 
licitació. 

 
• Plica 19, presentada per GICSA   



 Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 
de clàusules administratives particulars. 

 
• Plica 20, presentada per ARGON INFORMÀTICA SA 
 Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 

de clàusules administratives particulars. 
 
• Plica 21, presentada per VIALITAT I SERVEIS SLU   
 Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 

de clàusules administratives particulars. 
 
• Plica 22, presentada per MRUNNER SL  
 Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 

de clàusules administratives particulars. 
 
• Plica 23, presentada per SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL   

Atès que l’empresa no aporta classificació empresarial, es demanarà informe a 
l’arquitecte municipal en relació a la solvència tècnica requerida per participar en la 
licitació. 

 
• Plica 24, presentada per GRUPMAS EDIFICACIÓ SL  
 Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 

de clàusules administratives particulars. 
 
• Plica 25, presentada per SEITEC SL 

Atès que l’empresa no aporta classificació empresarial, es demanarà informe a 
l’arquitecte municipal en relació a la solvència tècnica requerida per participar en la 
licitació. 
 

• Plica 26, presentada per CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL 
Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al Plec 
de clàusules administratives particulars. 

 
 
A la vista del resultat, es demanarà informe a l’arquitecte municipal en relació a la solvència 
tècnica de les empreses: ORBIAM GRUP 05 SL, CONSTRUCCIONS JAUME CLOPÉS SL, 
CONSTRUCCIÓ I RESTAURACIÓ JESÚS PACHECO, SIC BOSCH SL, CONSTRUNEXT 
INFRAESTRUCTURA SL, EL TURÓ, CONTRACTA D’OBRES I SERVEIS, SL, SERVEIS 
INTEGRALS 360 PLUS SL i  SEITEC SL. 
 
Així mateix, d’acord amb la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte, es concedirà un termini de 3 dies per esmenar els defectes 
materials detectats en la documentació presentada per GRUP PUIG POCURULL SL.  
 
Transcorregut aquest termini, i si es disposa de l’informe de l’arquitecte, es convocarà els 
assistents per a l’obertura del sobre número 2 (proposta econòmica) de les pliques que 
s’hagin declarat admeses. Serà un acte públic, la data i hora del qual es comunicarà 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                       Anna Puig Soler 



 
 
 
 
 


