
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 22 de setembre de 2017 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte per a l’execució de les obres 
de reasfaltat de diversos carrers del nucli urbà de Sant Celoni  
 
Fets: 
 
L’Àrea municipal de Territori ha redactat un projecte tècnic per al resfaltat de diversos 
carrers del nucli urbà de Sant Celoni. El projecte va ser aprovat per la Junta de Govern 
Local en sessió de 05.04.2017 i el pressupost de les obres contemplades ascendeix a la 
quantitat de 223.083,27 € (184.366,34 € més el 21% d’IVA). 
 
L’objecte de l’actuació és millorar les condicions del ferm en alguns carrers del municipi, 
atès que la intensitat del trànsit en aquestes vies n’ha deteriorat la capa de rodadura. En el 
projecte s’aprofita també per adequar a la normativa vigent les barreres de seguretat del 
carrer Bruc i de la Carretera de Gualba sobre el pont del riu Pertegàs. 
 
Les intervencions contemplades al projecte són els següents: 
 

• Actuació 1: Canvi de biones al carrer Bruc sota el pont de RENFE i a la Carretera de 
Gualba sobre el pont del riu Pertegàs 

• Actuació 2: Carrer Bruc 
• Actuació 3: Carrer Jaume I 
• Actuació 4: Avinguda Verge del Puig 
• Actuació 5: Carrer Aneto 
• Actuació 6: Carrer Sant Josep i Sant Martí 

 
L’execució de les obres que preveu el projecte es considera necessària per millorar les 
condicions de circulació del trànsit rodat i la seguretat dels vianants. 
  
Des de la Secretaria municipal s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars 
que haurà de regir el contracte i s’ha emès informe jurídic sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir.  
 
La Junta de Govern Local en sessió de 20.07.2017 va aprovar l’expedient per a la 
contractació de les referides obres, que 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 Catalunya i al perfil del contractant del web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’han rebut tres ofertes per optar al contracte: 
 

Construccions Deumal SA  
 Rogasa, Construcciones y Contratas, SAU 
 Construccions Fusté SA  
 
En data 18.09.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació 
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que el seu contingut s’ajustava al que 



requereix la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars, per la qual cosa 
els tres licitadors es van declarar admesos. 
  
En data 21.09.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 2 (oferta econòmica), amb 
els següents resultats: 
 
Import de licitació:  184.366,34 €, IVA no inclòs 
 
Licitador Oferta , IVA no inclòs 
Construccions Deumal SA 169.900,00 € 
Rogasa, Construcciones y Contratas, SAU 175.148,02 € 
Construccions Fusté SA 177.268,25 € 
 
A la vista dels preus oferts pels licitadors i atès que la clàusula 13 del Plec de clàusules 
administratives particulars estableix que el contracte s’adjudicarà a l’oferta més econòmica, 
la Mesa ha proposat l’adjudicació del contracte a la mercantil Construccions Deumal SA. 
  
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 20.07.2017, regulador del contracte (clàusula 16, Adjudicació del contracte) 

 
D’acord amb el dictamen de la Mesa de contractació, RESOLC:  
 
1. Classificar les ofertes rebudes a la licitació del contracte per a l’execució de les obres de 
reasfaltat de diversos carrers del nucli urbà de Sant Celoni, per ordre de menor a major 
import, conforme al següent detall: 
 
Ordre Licitadors Ofertes, IVA no inclòs 

1 Construccions Deumal SA 169.900,00 € 
2 Rogasa, Construcciones y Contratas, SAU 175.148,02 € 
3 Construccions Fusté SA 177.268,25 € 

 
2. Requerir a Construccions Deumal SA, 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 la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte. 
 
3. Advertir a Construccions Deumal SA que 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, en quin cas es procedirà a demanar la mateixa documentació al licitador 
següent en ordre de puntuació obtinguda.  
 
4. Notificar la present resolució a Construccions Deumal SA 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 


