
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
Data: 22 de maig de 2015  
Inici: 8.50 hores 
Fi: 9:07 hores 
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
President: Joan Castaño Augé Alcalde   
Vocals: Júlia de la Encarnación Gómez Regidora 
 Isabel Coll Roig Regidora 
 Ramon Oriol Grau  Secretari municipal 
 Joan Muntal Tarragó Interventor 
 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica municipal 
 
Assisteixen també: Jaume Coris Veray Arquitecte municipal 
 Dolors Lechuga Garcia Regidora 
 M. Carmen Montes Azcutia Regidora 
 Josep Capote Martín Regidor 
 Óscar Caño Nieto Regidor 
  
Ordre del dia: 
1. Proposta per a l’adjudicació del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici del Cafè de 

l’Ateneu de Sant Celoni. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. PROPOSTA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL CAFÈ DE L’ATENEU DE SANT CELONI 
 
Per resolució de l’Alcaldia de 23.12.2014 s’ha aprovat l’expedient per a la contractació, 
mitjançant licitació pel procediment negociat amb publicitat, de les obres contingudes al 
projecte tècnic de rehabilitació de l’edifici del Cafè de l’Ateneu, redactat per l’arquitecte Rob 
Dubois. La resolució ha sigut ratificada per la Junta de Govern Local en sessió de 
15.01.2015. 
 
S’ha publicat un anunci al perfil del contractant de la pàgina web municipal i a la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, fent pública la licitació, i 
en el termini reglamentari s’han rebut 26 ofertes per optar al contracte. 
 
D’acord amb la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars, el contracte 
s’ha d’adjudicar a l’oferta més econòmica de les que es presentin. 
 
En data 16.04.2015 es van obrir les 26 ofertes rebudes i es detectà que, d’acord amb 
l’article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions públiques, 
5 de les ofertes tenien la consideració d’anormals o desproporcionades, en concret les 
presentades per: 
 
 Eupreco, Empresa Constructora, SL 



 Grup Puig Pocurull SL 
 UTE Civil Stone SL – Construcciones Fertres SL 
 Cobra, Instalaciones y Servicios, SA 
 Seitec SL 
 
S’ha requerit aquestes cinc empreses per a que justifiquin les seves ofertes i en precisin les 
condicions, d’acord amb l'article 152 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
En el termini atorgat a l’efecte les empreses Grup Puig Pocurull SL, Cobra, Instalaciones y 
Servicios, SA i Seitec SL han aportat documentació per justificar les seves ofertes. 
 
La documentació ha sigut estudiada per l’arquitecte municipal, qui en data 19.05.2015 ha 
emès un informe que en la seva conclusió final diu així: 
 

1. Informar que les ofertes presentades per Grup Puig Pocurull SL, Seitec SL i Cobra, 
Instalaciones i Servicios, SA no poden ser acomplertes per contenir valors anormals o 
desproporcionats en l’oferta econòmica que no permeten executar les obres descrites 
de forma satisfactòria. 
 
2. Si la mesa de contractació estima que una oferta no pot ser complerta com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l’ha d’excloure de 
la classificació i acordar l’adjudicació a favor de la proposició econòmicament més 
avantatjosa, d’acord amb l’ordre en què hagin estat classificades. 
 
3. D’acord amb això cal considerar que les ofertes presentades per Eupreco, 
Empresa Constructora, SL i UTE Civil Stone SL – Construcciones Fertres SL també 
s’haurien d’excloure atès que no han justificat el seu valor tal i com es va requerir.  

 
A la vista d’aquest informe i de la documentació continguda a l’expedient, la Mesa de 
contractació, amb el vot favorable de tots els seus membres, emet DICTAMEN proposant a 
la Junta de Govern Local:  
 
1. Excloure de la licitació del contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació del Cafè 
de l’Ateneu de Sant Celoni les ofertes presentades per Eupreco, Empresa Constructora, SL 
i la UTE Civil Stone SL – Construcciones Fertres SL per no haver justificat la seva oferta 
anormal o desproporcionada en el termini requerit. 
 
2. Excloure també de la licitació les ofertes presentades per Grup Puig Pocurull SL, Cobra, 
Instalaciones y Servicios, SA i Seitec SL perquè, d’acord amb l’informe de l’arquitecte 
municipal, de la documentació presentada no es desprèn que les ofertes econòmiques  
puguin ser acomplertes pels licitadors per contenir valors anormals o desproporcionats que 
no permeten executar les obres descrites de forma satisfactòria. 
 
3. Acceptar la resta d’ofertes presentades a la licitació i classificar-les al següent tenor: 
 
Núm. Licitadors Oferta (IVA no inclòs) 
1 Grupmas Edificació SL 247.581,10 € 
2 SIC Bosch SL 260.000,00 € 
3 Argon Informàtica SA  274.200,00 € 
4 Xavier Alsina SA 274.300,00 € 
5 Orbiam Grup 05 SL 277.780,90 € 
6 Fuentes Y Ariza SA 279.100,00 € 
7 Construcciones Bosch Pascual SA   280.962,52 € 



8 Gicsa   280.996,56 € 
9 Promediter SL 281.000,00 € 
10 Construccions Ferrer SA  285.944,31 € 
11 Serveis Integrals 360 Plus SL 286.076,88 € 
12 Construccions Lluís Dachs SLU 286.399,00 € 
13 Construccions Deumal SA 286.890,00 € 
14 Mrunner SL 287.890,88 € 
15 El Turó, Contracta d’Obres I Serveis, SL 289.076,58 € 
16 Vialitat I Serveis SLU  293.291,57 € 
17 Construccions Jaume Clopés SL 294.383,60 € 
18 Construcciones Deco SA 299.347,83 € 
19 Construcció I Restauració Jesús Pacheco  300.000,00 € 
20 Construnext Infraestructura SL  302.000,00 € 
21 Construccions Jordi Riera SL 302.813,01 € 
 
4. Requerir a Grupmas Edificació SL per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar 
des de la notificació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constitueixi la garantia definitiva 
equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs. Aportada aquesta 
documentació i constituïda la garantia, i si són conformes, adjudicar el contracte de 
referència a Grupmas Edificació SL per la quantitat de 247.581,10 €, IVA no inclòs. 
 
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 
 


