
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 31 de març de 2017 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte per a l’execució de les obres 
de remodelació del camp de futbol de la Batllòria 
 
Fets: 
 
Des de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha redactat un projecte tècnic per 
a la remodelació del camp de futbol de la Batllòria, les instal·lacions del qual han quedat 
obsoletes amb el pas dels anys, en especial la superfície de joc. 
  
L’actuació principal que contempla el projecte és la instal·lació de gespa artificial al terreny 
de joc per tal de permetre un ús intensiu de la instal·lació en condicions equivalents a les 
d’altres equipaments municipals i de localitats veïnes. La intervenció es complementa amb 
l’adequació de la resta de serveis i instal·lacions (vestidors, tancaments perimetrals, 
accessos, lavabos i enllumenat).  
 
El projecte tècnic de remodelació del camp de futbol de la Batllòria va ser aprovat amb 
caràcter definitiu per la Junta de Govern Local en sessió de 21.12.2016 i el seu pressupost 
ascendeix a la quantitat de 493.347,88 €, IVA no inclòs.  
 
Atès que l’execució del projecte és necessària per a la modernització d’aquest equipament 
esportiu i la seva adequació als condicionants actuals de confort, seguretat i prestacions, la 
Junta de Govern Local en sessió de 14.12.2016 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 20 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 presentada per Grupmas 
Constructors SLU incorre en baixa anormal o desproporcionada 
 
En conseqüència, s’ha requerit a la mercantil per a que justifiqués la seva oferta i en 
precisés 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 Grupmas Constructors SLU, l’arquitecte municipal  
ha emès un informe favorable a l’admissió de l’oferta, per entendre que queda justificat el 
seu import i es garanteix la possibilitat de complir amb l’objecte del contracte de forma 



satisfactòria, sempre que el contractista compleixi amb unes condicions que s’indiquen al 
mateix informe.  
 
La Mesa de contractació, reunida el dia 30.03.2017, va prendre coneixement d’aquest 
informe i va emetre dictamen en el sentit d’admetre l’oferta presentada per Grupmas 
Constructors SLU, 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, 
Grupmas Constructors SLU, per la quantitat de 345.285,33 €, 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 14.12.2016, 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 de remodelació del camp de futbol de la Batllòria, d’acord amb l’import de les seves 
ofertes, al següent tenor: 
 

 Licitador Oferta (€), IVA 
no inclòs 

1 Grupmas Constructors SLU 345.285,33 € 
2 Vialitat i Serveis SLU  365.718,78 € 
3 Fieldturf Poligras SA 366.098,97 € 
4 Agustí y Masoliver SA (AMSA) 367.768,60 € 
5 Badosport y Contratas SL  370.000,00 € 
6 Inttersa, Proyectos y Ejecuciones, SL 382.936,62 € 
7 Construcciones y Servicios Faus SA   383.035,29 € 
8 Oziona Soluciones de Entretenimiento SL   394.578,00 € 
9 Construccions Jordi Riera SL 402.078,52 € 

10 Axis Patrimoni SL 407.012,00 € 
11 Bigas Grup SLU 414.668,34 € 
12 Top Proyectos y Contratas SL 426.745,92 € 
13 Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada SA (GICSA) 428.771,55 € 
14 Galitec Desarrollos Tecnológicos SL  429.345,00 € 
15 Exnovo Rehabilitació i Restauració SL 430.221,41 € 
16 UTE Arcadi Pla SA i CPM Construcciones, Pintura y Mantenimiento SAU 433.652,79 € 
17 Voracys SL 434.146,13 € 
18 Artífex Infraestructuras SL 436.982,46 € 
19 Construccions Deumal SA 446.348,00 € 
20 UTE Firtec SAU i Vialex Constructora Aragonesa SL  451.780,14 € 

 
2. Requerir a Grupmas Constructors SLU, 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 en el 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 C, Subgrup 2 ò 
3, Categoria c, o en el Grup K, Subgrup 6, Categoria c. 

• O, alternativament: 
 Relació de contractes similars (camps esportius de gespa artificial de 

dimensions equivalents al que és objecte d’aquest contracte) executats en els 
últims 10 anys, per un import total acumulat de, com a mínim, 500.000 €, IVA 
no inclòs. La relació anirà avalada amb certificats de bona execució per a les 
obres més importants. Els certificats han d'indicar l'import, les dates i el lloc 
d'execució de les obres, precisant si es van realitzar segons les regles per les 
quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. 

 Comptes anuals de l’empresa, aprovats i dipositats al Registre mercantil, 
referits als 3 últims anys acabats.  

 
3. Advertir a Grupmas Constructors SLU 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 Grupmas Constructors SLU 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  
 
 


