
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 1) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 10 d’abril de 2017 
Inici: 10.05 hores 
Fi: 10.20 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 municipal 
 Elisenda Ramírez Gil Tècnica de Promoció Econòmica 
 Joaquim Colominas Coll Director de l’Àrea de Serveis Personals 
Secretària: Carme Fernàndez Gros Administrativa 
 
Ordre del dia: 
 
Obertura del sobre 1 (documentació administrativa) de les pliques presentades a la licitació 
del contracte per a la prestació del servei de consultoria i assistència tècnica per al 
desenvolupament del projecte de planificació estratègica “Sant Celoni, Capital del Bosc”. 
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 22.02.2017, va aprovar l’expedient de contractació 
per a la prestació del servei de consultoria i assistència tècnica per al desenvolupament del 
projecte de planificació estratègica “Sant Celoni, Capital del Bosc”. L’expedient inclou el Plec 
de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars que han de 
regular la contractació. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, 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 del web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’han rebut 5 pliques per optar al contracte: 
 

- Eurecat, Centre Tecnòlogic de Catalunya 
- Fab Lab Network SL 
- UTE Ardana + Egam 
- Pere Lleonart, Gabinet d’Estudis Econòmics, SA 
- UTE Ariadna Benet Mònico, Josep Pedrol Martí, Sergi Rovira Pérez, Elena 

Rovira i Olga Boet Escarcellé 
 
El Plec de clàusules administratives particulars estableix que es constituirà una Mesa de 
contractació als efectes de determinar les pliques 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. 
 
Desenvolupament de la sessió: 



 
A l’inici de la sessió la secretària pregunta als membres de la mesa si incorren en algun dels 
supòsits d’abstenció recollits a l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic.  
 
Els presents responen que no es troben en cap d’aquests supòsits. 
 
A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre 1 (documentació administrativa) de les 
pliques presentades a la licitació, amb el següent resultat: 
 

• Plica 1, presentada per Eurecat, Centre Tecnòlogic de Catalunya 
La documentació aportada es considera correcta. 

 
• Plica 2, presentada per Fab Lab Network SL 

La documentació aportada es considera correcta. 
 

• Plica 3, presentada per UTE Ardana + Egam 
La documentació aportada es considera correcta. 
 

• Plica 4, presentada per Pere Lleonart, Gabinet d’Estudis Econòmics, SA 
La documentació aportada es considera correcta. 
 

• Plica 5, presentada per UTE Ariadna Benet Mònico, Josep Pedrol Martí, Sergi 
Rovira Pérez, Elena Rovira i Olga Boet Escarcellé 
Les declaracions responsables del compliment de les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Administració no s’ajusten al model que figura a la 
clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars. 

 
Conclusions: 
 
D’acord amb la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars, els licitadors 
que presenten mancances en la documentació disposaran d’un termini de 3 dies per 
esmenar-les. Finalitzat aquest termini es convocarà els membres de la mesa per a l’obertura 
del sobre 2 (documentació tècnica) de les pliques declarades admeses. L’acte serà públic i 
es convidarà a assistir als licitadors.  
 
S’aixeca la reunió i s’estén la present acta que se signa en prova de conformitat.  

 
El president,       La secretària, 
Francesc Deulofeu Fontanillas     Carme Fernàndez Gros 
 
 
 
 
 
 
 


