
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 2) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 20 de febrer de 2017 
Inici: 12.10 hores 
Fi: 12.25 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   
 Jaume Coris Veray Arquitecte municipal 
 Pilar Puig Calvet Directora de l’Àrea de Territori  
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Assisteixen també: Sara Sender (Top Proyectos y Contratas SL), Roberto Fajardo (Oziona 
Soluciones de Entretenimiento SL) i Laura Anfruns (Grupmas Constructors SLU).   
 
Ordre del dia: 
 
Obertura del sobre 2 (ofertes econòmiques) de les pliques presentades a la licitació del 
contracte per a l’execució de les obres de remodelació del camp de futbol de la Batllòria. 
 
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. 
  



Desenvolupament de la sessió: 
 
La secretària informa que en el termini atorgat a l’efecte s’ha esmenat la mancança 
detectada i s’han aclarit els dubtes plantejats per la Mesa. En conseqüència, procedeix 
declarar admesos els 20 licitadors presentats. 
 
A continuació, es procedeix a l’obertura dels sobres 2 (ofertes econòmiques), amb els 
següents resultats: 
 
Import de licitació:  493.347,88 €, IVA no inclòs 
 
  

Licitadors 
Ofertes €  

(IVA no inclòs) 
1 Agustí y Masoliver SA (AMSA) 367.768,60 € 
2 Galitec Desarrollos Tecnológicos SL  429.345,00 € 
3 Fieldturf Poligras SA 366.098,97 € 
4 Exnovo Rehabilitació i Restauració SL 430.221,41 € 
5 Construcciones y Servicios Faus SA   383.035,29 € 
6 Construccions Deumal SA 446.348,00 € 
7 Grupmas Constructors SLU 345.285,33 € 
8 UTE Firtec SAU i Vialex Constructora Aragonesa SL  451.780,14 € 
9 Artífex Infraestructuras SL 436.982,46 € 
10 Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada SA (GICSA) 428.771,55 € 
11 Oziona Soluciones de Entretenimiento SL   394.578,00 € 
12 Construccions Jordi Riera SL 402.078,52 € 
13 Top Proyectos y Contratas SL 426.745,92 € 
14 Vialitat i Serveis SLU  365.718,78 € 
15 Voracys SL 434.146,13 € 
16 UTE Arcadi Pla SA i CPM Construcciones, Pintura y Mantenimiento SAU 433.652,79 € 
17 Badosport y Contratas SL  370.000,00 € 
18 Axis Patrimoni SL 407.012,00 € 
19 Bigas Grup SLU 414.668,34 € 
20 Inttersa, Proyectos y Ejecuciones, SL 382.936,62 € 

 
Conclusions: 
 
A la vista de les ofertes presentades, la secretària indica que es faran els càlculs oportuns 
per comprovar si l’oferta de Grupmas Constructors SLU 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. 
 
En el cas que no s’hagi de considerar oferta desproporcionada o anormal, i atès que la 
clàusula 15 del Plec de clàusules administratives particulars estableix que el contracte 
s’adjudicarà a l’oferta més econòmica, la Mesa de contractació emet dictamen proposant a 
la Junta de Govern Local que adjudiqui el contracte de referència a Grupmas Constructors 
SLU, per la quantitat de 345.285,33 €, IVA no inclòs. 
 



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 
 
 


