
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 4 d’abril de 2017 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte de les obres d’adequació i 
millora de l’accessibilitat en quatre indrets de la via pública del nucli urbà de Sant Celoni 
 
Fets: 
 
L’any 2006 l’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar definitivament el Pla especial d’actuació 
per a l’accessibilitat del municipi de Sant Celoni, l’objectiu del qual és l’adaptació de les vies 
públiques, els parcs i altres espais d’ús públic a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i aprovació del Codi 
d’accessibilitat. 
 
En aplicació d’aquest pla especial, en els darrers anys l’Ajuntament de Sant Celoni ha vingut 
executant obres d’adequació i millora en diverses vies públiques del municipi.  
 
Prosseguint en aquesta línia, l’Àrea municipal de Territori ha redactat un projecte tècnic per 
a l’adequació i millora de l’accessibilitat en quatre nous indrets de la via pública del nucli 
urbà: 
 
- Actuació 1: cruïlles del carrer Major amb els carrers Roger de Flor i Ramon Berenguer IV. 

Parterre adjacent al carrer Roger de Flor, entre el carrer Sant Francesc i Avinguda Sant 
Ponç. 

- Actuació 2: cruïlles del carrer Doctor Trueta amb el carrer Mossèn Cinto Verdaguer i 
Passatge Lleida. 

- Actuació 3: cruïlles de l’Avinguda de l’Hospital amb els carrers Campins i Major. 
- Actuació 4: cruïlles del carrer Barcelona. 

 
El projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de 14.12.2016 
i l’aprovació va ser elevada a definitiva el dia 09.02.2017. 
  
El pressupost de les obres ascendeix a la quantitat de 109.847,17 €, IVA no inclòs. 
 
Atès que l’execució dels treballs millorarà les condicions d’accessibilitat i mobilitat dels 
indrets esmentats, la Junta de Govern Local en sessió de 21.12.2016 va aprovar l’expedient 
per a la contractació de les referides obres. L’expedient inclou el Plec de clàusules 
administratives particulars que ha de regular el contracte. 
 
La licitació s’ha tramitat pel procediment obert, amb publicació del corresponent anunci al 
Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya i al perfil del contractant de web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’han presentat 13 ofertes per optar al contracte, totes les quals 
han estat admeses per la Mesa de contractació. 
 
La clàusula 15 del Plec de clàusules administratives particulars indica que el contracte 
s’adjudicarà a l’oferta més econòmica. 
 



A la vista de les ofertes presentades i d’acord amb l’article 85 del Reglament de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, resulta que l’oferta de Rogasa, Construcciones 
y Contratas, SAU incorre en baixa anormal o desproporcionada. 
 
En conseqüència, s’ha requerit a la mercantil per a que justifiqui la seva oferta i en precisi 
les condicions, en els termes que s’indiquen a l’article 152 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
Revisada la documentació aportada per Rogasa, Construcciones y Contratas, SAU, la 
tècnica municipal de Territori ha emès un informe favorable a l’admissió de l’oferta, per 
entendre que queda justificada la possibilitat de complir amb l’objecte del contracte de forma 
satisfactòria.  
 
La Mesa de contractació, reunida el dia 03.04.2017, va prendre coneixement d’aquest 
informe i va emetre dictamen en el sentit d’admetre l’oferta de Rogasa, Construcciones y 
Contratas, SAU, classificar els licitadors d’acord amb l’import de les seves ofertes i adjudicar 
el contracte a l’empresa que ha presentat l’oferta més econòmica, és a dir, Rogasa, 
Construcciones y Contratas, SAU, per la quantitat de 79.648,26 €, IVA no inclòs. 
 
Fonaments de Dret: 
 
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre (article 151, Classificació de les ofertes, adjudicació del 
contracte i notificació de l’adjudicació) 

 
- Plec de clàusules administratives particulars, aprovat per la Junta de Govern Local en 

sessió de 21.12.2016, regulador del contracte (clàusula 18, Adjudicació del contracte) 
 

- Resolució de l’Alcaldia de 28.03.2017 revocant l’atribució per classificar les proposicions 
presentades i requerir la documentació preceptiva al licitador que hagi presentat l’oferta 
més avantatjosa 

 
D’acord amb el dictamen de la Mesa de contractació, RESOLC:  
 
1. Classificar les empreses presentades a la licitació del contracte per a l’execució de les 
obres d’adequació i millora de l’accessibilitat en quatre indrets de la via pública del nucli 
urbà de Sant Celoni, d’acord amb l’import de les seves ofertes al següent tenor: 
 

 Licitador Oferta (€), IVA no inclòs 
1 Rogasa, Construcciones y Contratas, SAU 79.648,26 
2 Artea Mediambient SL 84.131,95 
3 Agustí y Masoliver SA 86.776,86 
4 Curnal Invest SL 87.715,96 
5 Vialitat i Serveis SLU 89.580,37 
6 Construccions Jordi Riera SL 91.502,69 
7 Iseova SL 94.248,87 
8 Obres Ortuño SL 95.680,79 
9 Firtec SAU 96.003,00 

10 Construccions Deumal SA 96.180,00 
11 Coynsa-2000 SL 101.168,81 
12 Cobra, Instalaciones y Servicios, SA 101.465,83 
13 Infraestructuras Trade SL 109.297,93 

 
 



2. Requerir a Rogasa, Construcciones y Contratas, SAU, licitador que ha presentat l’oferta 
més avantatjosa, per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació 
d’aquesta resolució, presenti la documentació que s’indica a continuació: 

 
1) Còpia autèntica del document d’identitat de la persona que signa la proposició. 
2) Còpia autèntica del poder notarial per representar la persona jurídica, inscrit al 

Registre mercantil. 
3) Còpia autèntica del número d’identificació fiscal de l’empresa. 
4) Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat, si s’escau, i de les seves 

modificacions o adaptacions posteriors, degudament inscrites al Registre Mercantil. 
5) Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions tributàries. 
6) Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 
7) Justificant d’haver constituït la garantia definitiva. 
8) Per a l’acreditació de la solvència tècnica - professional: 

• Document que acrediti la classificació empresarial en el Grup G, Subgrup 6, 
Categoria b. 

• O, alternativament: 
 Relació responsable, signada pel licitador, dels contractes similars executats en 

els últims 10 anys, per un import total acumulat de, com a mínim, 700.000 €, 
IVA no inclòs. La relació ha d’incloure imports, dates, llocs d'execució de les 
obres i  destinataris (públics o privats) dels contractes. 

 Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per respondre de 
possibles danys davant de tercers amb una cobertura igual o superior a 
600.000 € i últim rebut de pagament. 
 

3. Advertir a Rogasa, Construcciones y Contratas, SAU que en el supòsit de no donar 
compliment adequat a aquest requeriment en el termini senyalat, s’entendrà que retira la 
seva oferta, amb les conseqüències establertes als articles 99 i 151 del Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, en quin cas es procedirà a demanar la mateixa documentació al licitador següent 
en ordre de puntuació obtinguda.  
 
4. Notificar la present resolució a Rogasa, Construcciones y Contratas, SAU i publicar-la al 
Perfil del contractant als efectes del seu coneixement. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats. 
 
L’alcalde,       El secretari,  
Francesc Deulofeu Fontanillas     Sergi Ribas Beltrán  
 
 
 


