
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 18 de juliol de 2017 
Inici: 10.37 hores 
Fi: 10.44 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas Alcalde 
Vocals: Sergi Ribas Beltran Secretari municipal 
 Sònia López Martínez Interventora municipal  
 Lluís Obach Martínez Enginyer municipal 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
S’excusa: Pilar Puig Calvet Directora de l’Àrea de Territori 
   
Ordre del dia: 
 

1) Informació de la manca de resposta als requeriments efectuats a tres dels licitadors 
per a que justifiquin les seves ofertes anormals o desproporcionades en la licitació 
del contracte per a l’execució de les obres d’urbanització de la zona escolar i 
esportiva de Can Sans. 

2) Dictamen per a l’adjudicació del contracte. 
 
Antecedents: 
 
Per Resolució de l’alcalde de Sant Celoni de 05.05.2017 es va aprovar l’expedient per a la 
contractació de les obres d’urbanització de la zona escolar i esportiva de Can Sans, d’acord 
amb el projecte redactat per l’arquitecte tècnic Jaume Bellavista Illa. 
 
L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regular la 
contractació. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, 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 del web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’han presentat 30 ofertes per optar al contracte. 
 
En data 08.06.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació 
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que la documentació de tres dels 
licitadors (Xavier Samon Pou, GICSA i Artífex Infraestructuras SL) no era correcta.  
  
D’acord amb la clàusula 15 del Plec de clàusules administratives particulars, es va atorgar a 
aquests licitadors un termini de 3 dies per esmenar les mancances detectades. 
 
 



 
En aquest termini els tres licitadors van corregir els defectes observats en la documentació .  
 
La Mesa de contractació reunida el dia 15.06.2017 va declarar admesos els 30 licitadors 
presentats i va obrir els sobres amb les ofertes econòmiques. 
 
A la vista de les ofertes rebudes i dels càlculs efectuats, d’acord amb l’article 85 del 
Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, s’han de considerar 
anormals o desproporcionades les següents ofertes: 
 
Import de licitació: 270.676,83 €, IVA no inclòs 
 
Conspai, Obras y Servicios del Vallès, SL 189.473,78 €, IVA no inclòs 
Elèctrica del Cadí SL 194.803,11 €, IVA no inclòs 
Obras y Pavimentos Brossa SA 198.866,27 €, IVA no inclòs 
 
En conseqüència, s’ha requerit als tres licitadors per a que en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la corresponent notificació, justifiquin la seva 
oferta i en precisin les condicions, en els termes que indica l’article 152 del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
La secretària de la Mesa informa que, transcorregut amb escreix el termini atorgat als tres 
licitadors amb ofertes anormals o desproporcionades, cap d’ells ha presentat a l’Ajuntament 
de Sant Celoni la documentació requerida per justificar les seves ofertes. 
 
Per aquest motiu, per unanimitat, els membres de la Mesa acorden l’exclusió de les ofertes 
presentades per: 1) Conspai, Obras y Servicios del Vallès, SL, 2) Elèctrica del Cadí SL i 3)  
Obras y Pavimentos Brossa SA. 
 
En conseqüència, la resta d’ofertes presentades queda ordenada, de menor a major import 
tal com s’indica a continuació:  
 
Ordre Licitadors Ofertes, IVA no inclòs 

1 Xavier Samon Pou 200.300,21 € 
2 Grupo Tecno-Conrad SL 200.977,54 € 
3 Aglomerats Girona SA 201.356,49 € 
4 Agustí y Masoliver SA 202.066,12 € 
5 Vialitat i Serveis SLU 208.517,40 € 
6 Argón Informática SA 208.935,45 € 
7 Iseova SL 214.105,37 € 
8 Artea Mediambient SL 219.356,50 € 
9 Axis Patrimoni SL 220.601,62 € 

10 Señales Girod SL 223.222,56 € 
11 HPSA, Construcción y Servicios Medioambientales, SA 224.129,44 € 
12 Construccions Fusté SA 229.533,94 € 
13 M J Gruas SA 229.967,03 € 
14 Mirfer SA 230.075,30 € 
15 Civil Stone SL 233.403,00 € 
16 Coynsa 2000 SL 233.530,92 € 
17 Segurobrum SL 234.147,86 € 
18 Asfaltos Barcino SL 234.890,00 € 



19 Artífex Infraestructuras SL 237.933,00 € 
20 Hidráulica y Obras SA 238.547,49 € 
21 Construcciones Fertrés SL 238.919,17 € 
22 Cobra, Instalaciones y Servicios, SA 240.361,03 € 
23 Gestión, Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada SA 240.873,11 € 
24 Grupmas Constructors SLU 242.821,42 € 
25 Construccions Jordi Riera SL 255.248,55 € 
26 Construccions Deumal SA 264.990,00 € 
27 Xavier Alsina SA 270.676,83 € 

 
Conclusions: 
 
Finalment, i també per unanimitat, els membres de la Mesa de contractació emeten 
dictamen proposant a l’òrgan de contractació la classificació de les ofertes admeses en 
l’ordre transcrit i l’adjudicació a Xavier Samon Pou del contracte per a l’execució de les 
obres d’urbanització de la zona escolar i esportiva de Can Sans, per la quantitat de 
200.300,21 €, IVA no inclòs. 
 
S’aixeca la reunió i s’estén la present acta que se signa en prova de conformitat.  

 
El president,       La secretària, 
Francesc Deulofeu Fontanillas     Anna Puig Soler 
 
 


