
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 3) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 18 de maig de 2017 
Inici: 12.05 hores 
Fi: 12.24 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: Anna Puig Soler Tècnica d’Administració General 
 
Assisteixen també: Mero Aymà (Eurecat, Centre Tecnòlogic de Catalunya) i Josep Pedrol 
Martí (UTE Ariadna Benet Mònico i 4 persones més). 
 
Ordre del dia: 
 

1) Informe de les puntuacions atorgades pel contingut dels sobres 2 (documentació 
tècnica) 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”. 

2) Obertura dels sobres 3 (oferta econòmica). 
3) Dictamen per a l’adjudicació del contracte. 

 
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 Pérez 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. 
 
En data 10.04.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació 
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que la documentació aportada per 4 
dels licitadors era correcta, però que en el cas de la Unió temporal d’empreses (UTE) 
formada per Ariadna Benet Mònico, Josep Pedrol Martí, Sergi Rovira Pérez, Elena Rovira 
Pérez i Olga Boet Escarcellé les declaracions responsables del compliment de les 
condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració no s’ajustaven al model 
que figura a la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars. Així mateix, 
posteriorment, s’ha comprovat que en el document de compromís de constitució de la UTE 
la participació dels seus components sumava 94 enlloc de 100. 
 
D’acord amb la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars s’ha atorgat a la 
representant de la UTE un termini de 3 dies per esmenar les mancances observades. 
 
En el termini previst s’han esmenat les deficiències en el sobre 1 de la UTE formada per 
Ariadna Benet Mònico, Josep Pedrol Martí, Sergi Rovira Pérez, Elena Rovira Pérez i Olga 
Boet Escarcellé.  
 
En conseqüència, la Mesa de contractació en sessió de 20.04.2017 va declarar admesos 
tots els licitadors presentats i va obrir els sobres 2 (documentació tècnica). El contingut dels 
sobres s’ha traslladat als tècnics municipals de Promoció Econòmica per a la seva  
valoració. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
En data 03.05.2017 la tècnica de Promoció Econòmica ha emès un informe segons el qual 
la valoració de les cinc propostes tècniques, d’acord amb els criteris que s’indiquen a la 
clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars, és la següent: 
 

<< Valoració de l’apartat 1. Proposta de treball i descripció del servei. 
 
L’oferta presentada per Eurecat detalla amb claredat la metodologia de treball i el cronograma 
de desenvolupament del projecte, però no desenvolupa amb el mateix nivell de concreció 
cadascun dels treballs objecte de la licitació, tot i que en detalla suscintament el seu contingut. 
 
Fat Lab Network desenvolupa exhaustivament els 5 eixos de treball del projecte, però en la 
descripció metodològica no quantifica el nombre de sessions grupals ni entrevistes a realitzar 
amb agents implicats. 
 
La UTE formada per Ardana Consultants i EGAM no detalla amb exhaustivitat la proposta 
metodològica i fa una descripció més superficial dels treballs objecte de licitació. 
 
El Gabinet d’Estudis Econòmics descriu la metodologia a emprar en la realització del treball, 
però no desenvolupa els treballs objecte de licitació. 
 
Finalment, la UTE entre Ariadna Benet, Josep Pedrol, Sergi Rovira, Elena Rovira i Olga Boet 
descriu amb molta precisió la metodologia a emprar en l’elaboració dels treballs i fa una 
proposta detallada dels treballs objecte de la licitació. 
 
D’acord amb això, es proposa atorgar la valoració següent: 
 



− Empresa en posició 1 (millor proposta): UTE entre Ariadna Benet, Josep Pedrol, Sergi 
Rovira, Elena Rovira i Olga Boet 

− Empresa en posició 2: Eurecat 
− Empresa en posició 3: Fat Lab Network  
− Empreses en posició 4 (empatades): UTE Ardana Consultants-EGAM i Gabinet d’Estudis 

Econòmics 
 
Valoració de l’apartat 2. Equip de treball 
 
L’equip de treball presentat per Eurecat incorpora un equip multidisciplinar amb perfils que 
aporten valor afegit en l’àmbit de la consultoria tecnològica i la innovació, la museologia, la 
formació i la gestió de patrimoni turístic i cultural. 
 
Fat Lab Network presenta un equip de treball amb perfils centrats en la planificació territorial. 
 
La UTE formada per Ardana Consultants i EGAM presenta un equip de treball amb perfils 
diversos però amb una clara orientació ambientalista. 
 
El Gabinet d’Estudis Econòmics incorpora un únic professional amb titulació diferent a les 
requerides per l’equip bàsic. 
 
Finalment, la UTE entre Ariadna Benet, Josep Pedrol, Sergi Rovira, Elena Rovira i Olga Boet 
presenta un equip de treball multidisciplinar amb perfils professionals que aporten valor afegit 
en l’àmbit de la museologia, la participació, la planificació estratègica i turística. 
 
D’acord amb això, es proposa atorgar la valoració següent: 
 
− Empresa en posició 1  (millor proposta): Eurecat 
− Empresa en posició 2: UTE entre Ariadna Benet, Josep Pedrol, Sergi Rovira, Elena Rovira i 

Olga Boet 
− Empreses en posició 3 (empatades): Fat Lab Network i la UTE Ardana Consultants-EGAM. 
− Empresa en posició 4: Gabinet d’Estudis Econòmics 
 
Valoració de l’apartat 3. Coordinació i supervisió dels treballs 
 
Eurecat proposa la designació d’un coordinador-director del projecte i detalla el nombre de 
reunions per a la coordinació i seguiment dels treballs. Preveu també la creació d’un comitè de 
seguiment. 
 
Fat Lab Network proposa únicament la creació d’una comissió de seguiment i no detalla la 
resta d’actuacions necessàries per a una bona coordinació. 
 
La UTE formada per Ardana Consultants i EGAM planteja la creació d’un coordinador del 
projecte i d’una persona que exercirà la supervisió tècnica, però no concreta altres actuacions 
de coordinació. 
 
El Gabinet d’Estudis Econòmics preveu la realització d’una reunió preparatòria a l’inici del 
projecte i presentacions mensuals. 
 
Finalment, la UTE entre Ariadna Benet, Josep Pedrol, Sergi Rovira, Elena Rovira i Olga Boet 
preveu únicament la designació d’un coordinador del projecte. 
 
D’acord amb això, es proposa atorgar la valoració següent: 
 
− Empresa en posició 1  (millor proposta): Eurecat 
− Empresa en posició 2: Gabinet d’Estudis Econòmics 
− Empreses en posició 3 (empatades): Fat Lab Network, UTE Ardana Consultants-EGAM i 

UTE entre Ariadna Benet, Josep Pedrol, Sergi Rovira, Elena Rovira i Olga Boet >> 



 
La Mesa de contractació pren coneixement de l’informe emès per la tècnica municipal de 
Promoció Econòmica i, en conseqüència, acorda atorgar les següents puntuacions pel 
contingut de les propostes tècniques, en la forma que estableix la clàusula 14 del Plec de 
clàusules administratives particulars: 
 

Criteris de valoració 

Eurecat, 
Centre 
Tecnològic de 
Catalunya 

Fab Lab 
Network 
SL 

UTE 
Ardana 
– EGAM 

Pere Lleonart, 
Gabinet 
Estudis 
Econòmics, SA 

UTE 
Ariadna 
Benet i 4 
persones 
+ 

Proposta de treball i descripció del servei  
(K1=4), fins a 20 punts 4 x 3 4 x 1 4 x 0,5 4 x 0,5 4 x 5 

Equip de treball  
(K2=2), fins a 10 punts 2 x 5 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,5 2 x 3 

Coordinació i supervisió dels treballs 
(K3=2), fins a 10 punts  2 x 5 2 x 0,66 2 x 0,66 2 x 3 2 x 0,66 

Suma (fins a 40 punts) 32 6,82 4,82 9 27,32 
 
A continuació s’obren els sobres 3 (oferta econòmica), amb el següent resultat: 
 
Import de licitació: 24.793,39 €, IVA no inclòs 
Licitadors Ofertes, € IVA no inclòs 
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya 21.570,00 
Fab Lab Network SL 22.314,05 
UTE Ardana – EGAM 19.710,75 
Pere Lleonart, Gabinet Estudis Econòmics, SA 22.314,05 
UTE Ariadna Benet i 4 persones més 24.793,39 
 
D’acord amb la referida clàusula 14, les puntuacions que correspon atorgar a aquestes 
ofertes són les següents: 
 

Criteris de valoració 

Eurecat, 
Centre 
Tecnològic de 
Catalunya 

Fab Lab 
Network 
SL 

UTE 
Ardana 
– EGAM 

Pere Lleonart, 
Gabinet 
Estudis 
Econòmics, 
SA 

UTE 
Ariadna 
Benet i 4 
persones 
més 

Oferta econòmica (fins a 60 punts) 54,83 53 60 53 47,70 
 
En conseqüència les puntuacions totals que obtenen els cinc licitadors són: 
 

Criteris de valoració 

Eurecat, 
Centre 
Tecnològic de 
Catalunya 

Fab Lab 
Network 
SL 

UTE 
Ardana 
– EGAM 

Pere Lleonart, 
Gabinet 
Estudis 
Econòmics, 
SA 

UTE 
Ariadna 
Benet i 4 
persones 
més 

Proposta tècnica (fins a 40 punts) 32 6,82 4,82 9 27,32 
Oferta econòmica (fins a 60 punts) 54,83 53 60 53 47,70 
Total 86,83 59,82 64,82 62 75,02 
 
Conclusions: 
 
A la vista d’aquests resultats, la Mesa de contractació emet dictamen proposant a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació 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” a la mercantil Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya per la 
quantitat de 21.570 €, IVA no inclòs, per ser l’oferta que ha obtingut major puntuació. 
 



En finalitzar l’acte es convida els assistents a manifestar els dubtes que puguin tenir o 
demanar les explicacions que considerin necessàries. 
 
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 
 


