
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 29 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 
d’adequació de l’equipament municipal Ateneu a la normativa contra incendis per a un ús 
polivalent  
 
Fets: 
 
L’equipament municipal Ateneu, situat a la Carretera Vella 25 de Sant Celoni, està integrat 
per tres àmbits diferenciats: teatre, escola de música i bar-restaurant. Atès que es tracta 
d’usos municipals de pública concurrència, l’edifici precisa de mesures correctores contra 
possibles incendis. Moltes d’aquestes mesures estan ja implantades, però d’altres han 
quedat obsoletes per envelliment del material i/o modificació de la normativa. 
 
Per això, des de l’Àrea municipal de Territori s’ha redactat un projecte tècnic per a 
l’adequació de l’equipament municipal Ateneu a la normativa contra incendis per a un ús 
polivalent. El projecte va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local, en sessió 
de 14.12.2016.  
 
L’objecte del projecte és actualitzar les mesures correctores contra incendis de l’edifici i 
definir els sistemes d’evacuació, tot en base a l’aforament màxim permès en els diferents 
espais.  
 
Atès que l’execució dels treballs projectats es considera necessària per garantir la seguretat 
de les persones que fan ús de l’Ateneu, a proposta de l’Alcaldia, 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 6 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 Axis 
Patrimoni SL 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 Axis Patrimoni SL, el tècnic municipal d’Espai 
Públic ha emès un informe favorable a l’admissió de l’oferta, per entendre que queda 



garantida la correcta execució dels treballs i l’adequació dels materials que s’hauran 
d’emprar en l’obra. 
 
La Mesa de contractació, reunida el dia 27.03.2017, va prendre coneixement de l’informe del  
tècnic d’Espai Públic i va emetre dictamen en el sentit d’admetre l’oferta presentada per  
Axis Patrimoni SL, 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, Axis 
Patrimoni SL, per la quantitat de 74.787,37 €, 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 abans esmentat, RESOLC:  
 
1. Classificar les empreses 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, d’acord amb les seves ofertes, al següent tenor: 
 

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

 
2. Requerir a Axis Patrimoni SL, 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 per import del 5% del preu 
d’adjudicació del contracte. 
8) Per a l’acreditació de la solvència tècnica - professional: 

• Document que acrediti la classificació empresarial en el Grup K, Subgrup 9, 
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, 400.000 €, 
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 Axis Patrimoni SL 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 Axis Patrimoni SL i publicar-la al Perfil del contractant als 
efectes del seu coneixement. 
 
5. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, contra la 
present resolució no és procedent cap tipus de recurs. 
 
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  
 


