
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 2) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 23 de febrer de 2017 
Inici: 10.15 hores 
Fi: 10.23 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas Alcalde 
Vocals: Antoni Peralta Garcerá Secretari municipal 
 Joan Muntal Tarragó Interventor accidental 
 Jordi Camps Guarch Tècnic d’Espai Públic 
 Pilar Puig Calvet Directora de l’Àrea de Territori 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Ordre del dia: 
 
Obertura del sobre 2 (oferta econòmica) de les pliques presentades a la licitació del 
contracte per a l’execució de les obres d’adequació de l’equipament municipal Ateneu a la 
normativa contra incendis per a un ús polivalent. 
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 14.12.2016, va aprovar l’expedient de contractació 
per a l’execució de les obres d’adequació de l’equipament municipal Ateneu a la normativa 
contra incendis per a un ús polivalent, d’acord amb el projecte tècnic redactat per l’enginyer 
de l’Àrea de Territori, Jordi Camps Guarch. 
 
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 dels 
corresponents anuncis 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 6 ofertes per optar al contracte. 
 
El Plec de clàusules administratives particulars estableix que es constituirà una Mesa de 
contractació als efectes de determinar les empreses que s’ajusten als requisits establerts al 
propi plec, i proposar a l’òrgan de contractació la classificació de les ofertes rebudes i 
l’adjudicació del contracte a la que resulti més avantatjosa. 
 
En data 09.02.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació 
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que la documentació aportada per 
dos dels licitadors no era completa.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 



La secretària informa que en el termini atorgat a l’efecte s’han esmenat les mancances 
detectades per la Mesa. En conseqüència, procedeix declarar admesos els 6 licitadors 
presentats. 
 
A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre 2 (oferta econòmica), amb els següents 
resultats: 
 
Import de licitació:  95.636,02 €, IVA no inclòs 
 
  

Licitadors 
Ofertes €  

(IVA no inclòs) 
1 Pacisa Fire Service SL 89.950,00 
2 Servican 2010 SL  89.878,73 
3 Ínvex, Obres i Instal·lacions, SL 85.594,24 
4 Servei d’Instal·lacions Tècniques Empordà SL 76.508,80 
5 Arcadi Pla SA   86.933,14 
6 Axis Patrimoni SL 74.787,37 

 
Conclusions: 
 
A la vista de les ofertes presentades, la secretària indica que es faran els càlculs oportuns 
per comprovar si l’oferta d’Axis Patrimoni SL s’ha de considerar anormal o 
desproporcionada, d’acord amb els criteris establerts a l’article 85 del Reglament de la Llei 
de contractes de les administracions públiques.  
 
Si s’identifica que pot ser considerada desproporcionada o anormal es seguiran les 
determinacions de l'article 152 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel 
que fa a la seva justificació i possible acceptació. 
 
D’aquestes actuacions s’informarà als membres de la mesa per al seu coneixement i 
proposta d’adjudicació del contracte. 
 
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 
 
 
 


