
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 18 de juliol de 2017 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte per a l’execució de les obres 
d’urbanització de la zona escolar i esportiva de Can Sans  
 
Fets: 
 
Per encàrrec municipal, l’arquitecte tècnic Jaume Bellavista Illa ha redactat el projecte 
d’obres ordinàries d’urbanització de la zona escolar i esportiva de Can Sans, en terme 
municipal de Sant Celoni. La superfície total de l’actuació és de 6.622,30 m2, amb un 
pressupost que ascendeix a la quantitat de 270.676,83 €, IVA no inclòs. 
 
Segons la revisió del Pla General d’Ordenació de Sant Celoni, l’àmbit d’actuació forma part 
del sòl urbà consolidat i està qualificat com a sistema viari municipal, delimitat al nord per 
l’IES Baix Montseny, a l’oest per les pistes d’atletisme i el camp de futbol de Can Sans, al 
sud pel torrent d’en Sans i a l’est per la nova escola Soler de Vilardell. 
 
La zona ja disposa dels serveis bàsics de clavegueram, aigua potable, electricitat i telefonia 
que abasteixen els diferents equipaments existents. Les millores que es proposen són el 
ferm, el tractament del paviment com a plataforma única, la instal·lació d’un nou enllumenat 
que s’afegeix al ja existent, el soterrament d’una línea de telefonia aèria i la instal·lació de 
clavegueres per al drenatge pluvial. 
 
El projecte va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de 
30.03.2017 i elevada l’aprovació a definitiva en data 25.05.2017. 
 
Atès que l’execució dels treballs és necessària per regular la circulació de vehicles en 
aquesta zona, fent-la compatible amb l’afluència de vianants, especialment en les hores 
d’entrada i sortida dels centres educatius, l’alcalde de Sant Celoni va dictar una Resolució 
en data 05.05.2017 aprovant l’expedient per a la contractació de les obres d’urbanització de 
la zona escolar i esportiva de Can Sans. L’expedient inclou el Plec de clàusules 
administratives particulars redactat per la Secretaria municipal, que ha de regir el  contracte.  
 
En la Resolució s’indicava que l’adjudicació del contracte quedava condicionada a la 
formalització d’un préstec amb el Banc de Sabadell que ha de fer possible el finançament de 
les obres. A dia d’avui el préstec ha estat ja formalitzat. 
 
La licitació del contracte 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 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 aportada pels 
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. 
 
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, motiu pel qual la Mesa de contractació, reunida el 
dia 18.07.2017, ha emès dictamen proposant la seva exclusió del procés de licitació. 
  
Així mateix, la Mesa ha proposat la classificació de la resta de les ofertes per ordre de 
menor a major import i l’adjudicació del contracte a Xavier Samon Pou, licitador que ha 
presentat l’oferta més econòmica, com s’indica a la clàusula 13 del Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
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 Resolució de l’Alcaldia de 

05.05.2017, regulador del contracte (clàusula 16, Adjudicació del contracte) 
 

D’acord amb el dictamen de la Mesa de contractació, RESOLC:  
 
1. Excloure de la licitació del contracte per a l’execució de les obres d’urbanització de la 
zona escolar i esportiva de Can Sans, les ofertes presentades per les mercantils Conspai, 
Obras y Servicios del Vallès, SL, Elèctrica del Cadí SL i Obras y Pavimentos Brossa SA, 
atès que en el termini atorgat a l’efecte cap d’aquests licitadors ha presentat la 
documentació que justifiqui el caràcter anormal o desproporcionat de les seves ofertes, en 
compliment de 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. 
 
2. Classificar les empreses admeses a la licitació del contracte, d’acord amb  l’import de les 
seves ofertes, conforme al següent detall: 



 
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 € 

 
3. Requerir a Xavier Samon Pou, 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: 

 
A) Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document 
d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma. 
 
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): 
 
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’IAE i està obligada a pagar 
aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en 
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost. S’ha d’acompanyar 
d’una declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’impost. 
 
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 
82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció. 
 
En relació amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social: 
 
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es 
troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària 
amb l’Estat. 
 



- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
- Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l’empresa 
es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
B) Còpia autèntica del document d’identitat de la persona que representa l’empresa. 
 
C) Còpia autèntica del poder notarial per representar la persona jurídica, inscrit al Registre 
mercantil. 
 
D) Còpia autèntica del número d’identificació fiscal de l’empresa. 
 
E) Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat i, si s’escau, de les seves 
modificacions o adaptacions posteriors, degudament inscrites al Registre Mercantil. 
 
F) Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del 
certificat de classificació corresponent. 
 
G) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 
 
H) Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva 
afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. 
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració 
responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones 
treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de 
totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 
contractada. 

 
4. Advertir a Xavier Samon Pou que en el supòsit de no donar compliment adequat a aquest 
requeriment en el termini assenyalat, 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.  
 
5. Notificar la present resolució a Xavier Samon Pou 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  
 
 
 


