
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 30 de març de 2017 
Inici: 10.18 hores 
Fi: 10.29 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas Alcalde 
Vocals: Sergi Ribas Beltrán Secretari municipal 
 Sònia López Martínez Interventora municipa   
 Jaume Coris Veray Arquitecte municipal 
 Pilar Puig Calvet Directora de l’Àrea de Territori  
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Assisteixen també: Lluís Garcia Gonzalo (Tècnic municipal d’Esports), Alberto Gómez 
(Vialitat i Serveis SLU), Francesc Riu (Grupmas Constructors SLU) i Albert Martínez 
(Fieldturf Poligras SA).  
 
Ordre del dia: 
 

1) Presa de coneixement de l’informe de l’arquitecte municipal en relació a la baixa 
anormal presentada per Grupmas Constructors SLU en la licitació del contracte per 
a l’execució de les obres de remodelació del camp de futbol de la Batllòria. 

2) Dictamen per a l’adjudicació del contracte. 
 
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 de remodelació del camp de futbol de la Batllòria, d’acord amb 
el projecte tècnic redactat per l’arquitecte de l’Àrea de Territori, Jaume Coris Veray. 
 
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 20 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 15.02.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació 
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que la documentació aportada per un 



dels licitadors no era correcta. Alhora, la Mesa va demanar diversos aclariments a tres dels 
licitadors. 
 
En el termini de 3 dies atorgat a l’efecte, es va esmenar la mancança detectada i es van 
aclarir els dubtes plantejats per la Mesa.  
 
En data 20.02.2017 la Mesa va declarar admeses totes les pliques i va obrir els sobres 2 
(oferta econòmica). 
 
A la vista de les ofertes presentades i dels posteriors càlculs, resulta que l’oferta de 
Grupmas Constructors SLU incorre en baixa anormal o desproporcionada, d’acord amb els 
criteris establerts a l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions 
públiques.  
 
En conseqüència, s’ha requerit a Grupmas Constructors SLU per a que justifiqui la seva 
oferta i en precisi les condicions, en els termes que s’indiquen a l’article 152 del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
La secretària informa que en el termini atorgat a l’efecte Grupmas Constructors SLU ha 
presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni una memòria justificativa de la seva oferta. 
 
L’arquitecte municipal explica el contingut de l’informe de data 23.03.2017 que ha emès al 
respecte, el qual es transcriu textualment a continuació: 
 

<< 1. D’acord amb el que disposa el Plec de clàusules administratives que regeix la licitació i 
d’acord amb els criteris expressats a l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de les 
administracions públiques quan concorrin quatre o més licitadors es consideraran, en principi, 
desproporcionades o anormals aquelles ofertes inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades sense considerar, si fos el cas, en aquesta 
mitjana aquelles ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals. 
 
2. Efectuats els càlculs oportuns es va determinar que l’oferta de Grupmas Constructors SLU 
superava la mitjana de les ofertes presentades en més de 10 unitats percentuals, concretament 
en un 14,42%, respecte de la mitjana calculada eliminant aquelles ofertes superiors en més de 
10% la mitjana. 
 
3. D’acord amb el que disposa l’article 152 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, d’ara en endavant TRLCSP, s’ha donat audiència a Grupmas Constructors SLU per a 
que justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa, en particular en el que 
es refereix a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions 
tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per a executar 
la prestació, l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions 
relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents en el lloc en que s’ha de 
realitzar la prestació, o la possible obtenció d’ajuts oficials. 
 
4. El 10 de març de 2017 Grupmas Constructors SLU ha presentat documentació per tal de 
justificar i precisar al seu entendre l’oferta feta. 
 
5. Correspon, doncs, analitzar aquesta documentació per tal d’informar si es considera possible 
el compliment del contracte d’execució de les obres de remodelació del camp de futbol de la 
Batllòria per part de Grupmas Constructors SLU atenent la seva oferta i les justificacions 
presentades. 
 



6. L’àmbit d’Esports de l’Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat informe especialitzat a Top 
Consulting Esportiu SLU pel que fa a les partides d’instal·lació de la gespa artificial, informe 
signat per Ignasi Sanabre López el 22-3-2017 i ha sol·licitat informació a empreses 
especialitzades en d’altres parts del projecte com poden ser els sistemes de reg o el drenatge. 
 
Consideracions 
 
1. D’acord amb l’estructura del document presentat per Grupmas Constructors SLU, aquesta 
empresa basa les seves justificacions en diverses consideracions bàsiques: 
 
- La seva experiència en la construcció d’instal·lacions similars.  
- La disponibilitat d’un parc maquinaria pròpia suficient per a l’execució de l’obra.   
- La disponibilitat d’un equip tècnic propi suficient. 
- L’oferiment de possibles alternatives sense cost addicional. 
- La justificació específica que el model de gespa que ha considerat compleix les 
especificacions del projecte. 
- La renúncia al percentatge benefici industrial. 
- La justificació amb preus oferts per industrials d’algunes partides significatives. 
- La indicació partida a partida dels preus considerats en la seva oferta. 
 
2. Pel que fa a l’experiència de Grupmas Constructors SLU en la realització d’obres del mateix 
tipus o similars, les informacions recopilades a través de les dades de la mateixa empresa en la 
seva justificació, a través d’assessors externs i les consultes realitzades en sistemes 
d’informació disponibles permeten indicar que Grupmas Constructors SLU disposa d’una 
amplia experiència en la construcció de camps futbol de gespa artificial en totes les seves 
parts. 
 
D’acord amb l’anterior es pot indicar que l’experiència de Grupmas en aquest tipus d’obres fa 
que es pugui pressuposar que Grupmas té coneixements i experiència suficients com per haver 
realitzat un estudi correcte i valorat tots els factors que poden afectar el cost d’una obra 
d’aquestes característiques. 
 
3. Pel que fa a que l’empresa a més disposa d’un ampli parc de maquinaria i personal tècnic 
propi suficient, es justifica nominalment aquesta disponibilitat d’equips i personal. La 
disponibilitat de maquinaria i personal tècnic propi és un factor que pot facilitar el compliment 
del contracte en les condicions ofertes ja que permet realitzar part de les obres amb un estalvi 
de costos generals i amb garanties de control de l’execució superiors a fer-ho amb personal 
extern a l’empresa. 
 
4. Pel que fa a les possibles solucions alternatives sense costo addicional que es comenta al 
document de justificació, de fet només una, no s’ha entrat a valorar el que puguin justificar 
l’oferta o no perquè a la mateixa justificació és diu que això seria una millora a decidir en 
l’execució d’obra i que l’oferta s’ha fet sempre seguint els amidaments i especificacions de 
projecte. Per tant, la possible modificació del sistema de drenatge del camp no es considera 
una justificació del preu inferior i de fet Grupmas indica que no afecta el preu ofert. 
 
5. Pel que fa a l’elecció de la gespa a col·locar, Grupmas ofereix col·locar dos tipus de gespa 
que indica que compleixen els requeriments del projecte: el model Fieldtruf XM6 60-13 de 
Poligras i el model Pat S-Core 60 Eco de Sit-In Sport - Radici. 
 
Al projecte, en concret a la partida 03.4.001 del pressupost es prescriu 
 
“03.4.001 Paviment de gespa artificial 
Format per quatre capes (de sota a sobre): 
 
- Lamina base impermeabilitzant i drenant de polietilé amb granulat inferior i superior per a 
permetre el pas d'aigua d'escorrentia. A les bandes perimetrals i seguint el recorregut de la 
xarxa de drenatge es practicaran obertures o passos per a permetre el pas de l'aigua, la cara 



superior està protegida amb una lamina filtrant geotextil. Col·locada directament, en rotlles, 
sobre la terra compactada i seguint el pendent d'aquesta. 
 
- Paviment de gespa artificial amb les següents característiques o superiors, tipus Playfoot 
Copa 60-12 de FieldTurf o equivalent: 
 
Fil:   Fil prefibrilat de polylefin teixit sobre doble backing 1170 g/m2 
Pes:   Superior a 1237 g/m2 
Rotlles:   4 metres d'amplada 
Certificat reciclatge: Cradle to Cradle o superior 
Homologacions:  Homologada per a camps FIFA 2 STAR amb gespa artificial 
 
Pel que fa al fil: 
Composició:     Polietilé 
Estructural:  Monofilament (amb fil wraping) 
Pes:   12000 Dtex 
Espesor:   300 micres 
Amplada:   1,5mm 
Nombre de fils:  6 
Resistència a la ruptura: 125 N 
Estirament a la ruptura: 6% 
Color:   Bicolor 
 
Pel que fa al tufting: 
Tufting:   En linia 
Calibre:   5/8 
Alçada del fil:  60 mm 
Nombre de passades: 12 
Pes de la fibra:  1237 g/m2 
Nombre de puntades: 7559 
Lubricació fibra:  Amb tractament anti-UVA resistent al calor i gelada. 
 
Pel que fa al teixit de suport: 
Teixit suport principal: polipropilé 
Pes:   270 g/m2 
Composició latex:  Estireno butadineo 
Pes làtex:   900 g(m2 
Pes total suport:  1170 g/m2 
Pes total gespa:  2407 g/m2 
 
Inclosa unió entre rotlles amb junts encolats amb poliuretà i marcatge de terrenys de joc segons 
reglamentació RFEF per a un camp de futbol 11 i dos camps transversals de futbol 7. 
   
- Llast de la gespa artificial amb una capa de sorra de silice arrodonida, rentada i assecada, de 
granulometria 0,3/0,7 en una quantia de 17-18kg/m2 col·locada amb vehicles o utillatge 
especial sobre la gespa artificial. 
 
- Llast de la gespa artificial amb una capa de cautxú, tipus SBR reciclat de pneumàtic de camió, 
granulometria 05/1.5 en una quantia de 16kg/m2 en una primera tongada i 2 kg/m2 en una 
segona tongada als sis mesos que inclourà la recol·locació de l'anterior si s'escau, col·locada 
amb vehicles o utillatge especial sobre la gespa artificial.  
 
Inclòs assaig del terreny de joc acabat segons UNE-EN 15330-1:2014 UNE-EN 15330-1:2014 
“Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente diseñadas para uso exterior. 
Especificaciones para superficies de hierba artificial para fútbol, hockey, rugby, tenis y uso 
multideportivo” per un laboratori homologat”. 
 



Cal fer esment que la partida contempla la instal·lació de gespa artificial amb característiques 
superiors o equivalents a un model que s’agafa com a tipus, com és usual en la prescripció de 
característiques dels materials en els projectes. 
 
Per tant, l’oferta d’un determinat tipus de material que no és el que s’agafa com a model però té 
les mateixes característiques o superiors no suposa cap modificació de l’objecte del contracte i 
està d’acord amb les prescripcions del projecte. 
 
Atenent la singularitat d’aquesta partida dins el projecte l’àmbit d’esports de l’ajuntament  ha 
sol·licitat informe especialitzat, signat per Ignasi Sanabre López de Top Consulting Esportiu 
SLU, de resultes d’aquest informe es pot concloure que els dos models de gespa proposada 
compleixen amb els requeriments de projecte, i que el model Fieldturf XM6 60-13 millora 
lleugerament les condicions previstes en el projecte tot això d’acord amb les prescripcions del 
projecte d’un producte equivalent o superior a l’indicat. 
 
El mateix informe recomana un control exhaustiu de la gespa que es vulgui instal·lar a l’obra 
per tal de comprovar les seves característiques reals i això abans d’instal·lar-lo. 
 
El model Fieldturf XM6 60-12 a més és de la mateixa empresa que es va utilitzar com a 
referència en la redacció del projecte per la qual cosa és de subministrador reconegut. Les 
informacions aportades per les diferents fonts consultades indiquen que la combinació de 
contractista principal (Grupmas) i subcontractista per a la gespa proposat per aquest té prou 
experiència en la realització d’instal·lacions de les mateixes característiques a les proposades. 
 
Atesa aquesta singularitat de la partida corresponent a la gespa cal remarcar que la valoració 
positiva es fa en base al material indicat a la justificació de l’oferta en la qual s’asseguren unes 
qualitats i marques i que per tant en fase d’obra no es podran admetre canvis o modificacions 
respecte d’aquests materials ja concretats en la justificació ni que sigui per d’altres 
d’equivalents, atès que un canvi d’aquest tipus podria deixar sense efecte les consideracions 
d’aquest informe. 
 
6. Pel que fa a la renúncia al benefici industrial és una decisió empresarial lliure que en 
determinats moments i situacions s’ha de considerar real als efectes de mantenir l’activitat de 
l’empresa. En qualsevol cas renunciar a un possible benefici no implica treballar per sota del 
preu de cost ja que aquest percentatge és exclusivament el 6% que es consigna com a benefici 
industrial i no es parla del 13% de despeses generals de l’empresa.  
 
7. Finalment Grupmas acompanya un estudi dels costos d’obra partida a partida per tal de 
justificar el preu total de la seva oferta juntament amb pressupostos parcials d’algunes partides 
oferts per empreses especialitzades en aquelles partides.  
 
8. Respecte dels pressupostos parcials cal indicar que només s’ha considerat com a favorable 
el fet que les empreses tinguin una reconeguda experiència i/o siguin de proximitat, ambdues 
coses com a factor favorable a una bona execució en les condicions econòmiques proposades. 
No s’ha considerat l’import de cada oferta atès que: 
 - No corresponen a partides o unitats complertes del pressupost. 
 - No es pot comprovar, atès que no corresponen a parts complertes, si els materials que hi 
 consten són tots els necessaris i els indicats al projecte. 
 
9. Pel que fa a l’estudi partida a partida cal considerar la inexistència de valors realment 
anormals o fruit d’errors en la descomposició per partides de l’oferta revisant si la justificació 
partida a partida de l’empresa conté errors o preus que la facin irrealitzable, o bé que s’hagin 
introduïts canvis en les prescripcions fetes al projecte que desvirtuïn el resultat a obtenir. 
 
Revisades les partides incloses a l’oferta presentada no s’ha observat cap error de transcripció 
dels amidaments previstos al projecte de forma que la millora en l’oferta es realitza sempre a 
través de la baixa en el preu unitari de cada partida. És a dir i com exemple, si el projecte 
prescriu un formigó d’un tipus determinat, Grupmas es compromet a col·locar aquest formigó 
amb les mateixes característiques, però a un preu més reduït que el previst al projecte. Si els 



controls de qualitat i d’execució són els adequats el risc és exclusivament per Grupmas en cas 
de mala execució, ja que es veuria obligat a executar de nou la partida. 
 
La modificació dels rendiments de mà d’obra o dels preus unitaris de cada preu que forma una 
partida s’ha d’entendre no com una modificació del que es proposa a projecte sinó com el 
càlcul que fa Grupmas del que representa per a ell executar aquella partida. Això de la mateixa 
forma que el descomposat d’una partida no representa més que l’avaluació feta pel projectista 
del que cal per a executar la partida en condicions. 
 
Les obres caldrà realitzar-les d’acord amb les prescripcions del projecte de forma que una 
millora en els rendiments unitaris calculats per Grupmas Constructors SLU per a cada partida o 
unitat d’obra no pot ser excusa per a una execució defectuosa, ja que s’ha d’entendre la 
justificació de l’oferta com la valoració de la pròpia capacitat de Grupmas per a executar l’obra 
en unes condicions que li permeten obtenir uns millors estalvis respecte de la previsió de 
projecte i per tant justificar el valor de la seva oferta. 
 
Conclusió 
 
1. D’acord amb l’exposat, i de l’establert a l’article 152 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, el tècnic que subscriu considera que Grupmas Constructors SLU ha justificat la 
valoració de la seva oferta i la possibilitat de complir amb l’objecte del contracte de forma 
satisfactòria, amb les condicions expressades al punt següent. 
 
2. En qualsevol cas aquest informe favorable s’emet amb les condicions següents atès que són 
les que fan que es consideri possible el compliment adequat del contracte: 
 
- El material a emprar en el terreny de joc serà el corresponent al model Fieldturf XM6 60-13 
segons s’indica a la justificació de Grupmas Constructors SLU, la direcció d’obra ha d’establir 
els controls de qualitat necessaris per a determinar aquest aspecte prèviament a la instal·lació 
del material. 
- El subministrador de l’equipament esportiu i del sistema de reg ha de ser l’indicat a la 
justificació. 
- La justificació dels rendiments de cada preu unitari feta en la justificació del valor de l’oferta ho 
és exclusivament als efectes de valorar les partides sense que això pugui servir per justificar 
reduccions de la qualitat o prestacions a executar en obra. >> 
 

Conclusions: 
 
Els membres de la Mesa de contractació es donen per assabentats de l’informe emès per 
l’arquitecte municipal i, per unanimitat, emeten dictamen en el sentit d’admetre l’oferta 
presentada per Grupmas Constructors SLU, 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, Grupmas Constructors SLU, per la quantitat de 345.285,33 €, IVA no 
inclòs, amb les condicions indicades a l’informe de l’arquitecte municipal en el seu informe 
de data 23.03.2017 que s’ha transcrit. 
 
En finalitzar l’acte es convida els assistents a manifestar els dubtes que puguin tenir o 
demanar les explicacions que considerin necessàries, sense que ningú faci ús de la paraula. 

 
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 
 
 


