
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 22 de maig de 2017 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte del servei per al 
desenvolupament del projecte de planificació estratègica “Sant Celoni, Capital del Bosc”  
 
Fets  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni té la voluntat de contractar l’elaboració de la planificació 
estratègica “Sant Celoni, Capital del Bosc”, que ha de definir les estratègies per posicionar 
Sant Celoni com a referent català en els sectors agroforestal, turístic i industrial, detallant les 
actuacions operatives per aconseguir aquests objectius i determinant les fonts de 
finançament més adequades.  
 
Des de l’Àrea de Serveis a les Persones (àmbit de Promoció Econòmica) s’ha proposat  
realitzar aquesta planificació estratègica com un procés d’anàlisi, reflexió i debat compartit, 
amb la voluntat de definir el model territorial de futur, establir objectius a mitjà i llarg termini i 
definir els mitjans per assolir-los.  
 
Els eixos a desenvolupar són cinc: Museu Europeu del Bosc, model turístic i cultural, model 
productiu, recerca avançada en matèria de boscos i formació. El projecte de planificació 
estratègica a contractar haurà d’incloure, com a mínim, el següent: 
 

1. Pla estratègic: anàlisi i diagnosi de la situació de partida, definició dels objectius 
estratègics per a cada eix del projecte, definició i concreció dels programes, accions 
de cada eix d’actuació (cronograma, resultats esperats, agents responsables, 
agents implicats, pressupost estimat, eines de seguiment i avaluació, fonts de 
finançament previstes).  

2. Pla de finançament (amb impacte econòmic): recerca i valoració de fonts de 
finançament possibles per a l’execució de les línies d’actuació i projectes inclosos, 
suport a l’elaboració de memòries i projectes per a la concurrència a convocatòries 
de subvencions o programes de finançament. 

3. Pla d’organització: proposta organitzativa per a l’execució dels projectes inclosos en 
el marc de “Sant Celoni, Capital del Bosc”.  

4. Pla de comunicació: segmentació del pla per als diferents agents implicats 
(comerciants, restauradors, empreses, entitats de desenvolupament econòmic, 
centres educatius, personal de l’ajuntament, ciutadania en general, entitats culturals, 
veïnals, grups polítics, mitjans de comunicació...). 

 
D’acord amb això, la Junta de Govern Local, en sessió de 22.02.2017, va aprovar 
l’expedient de contractació del servei per al desenvolupament del projecte de planificació 
estratègica “Sant Celoni, Capital del Bosc”. L’expedient inclou el Plec de prescripcions 
tècniques redactat des de l’Àrea de Serveis a les Persones (àmbit de Promoció Econòmica) 
i el Plec de clàusules administratives particulars redactat des de la Secretaria municipal, 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 
 
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, es comprovà que en el compromís de constitució de la UTE els percentatges 
de participació dels seus components sumava 94 enlloc de 100. 
 
D’acord amb la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars es va atorgar a 
la representant de la UTE un termini de 3 dies per esmenar aquestes mancances. 
 
En el termini previst es van esmenar les deficiències observades. 
  
En conseqüència, la Mesa de contractació en sessió de 20.04.2017 va declarar admesos els 
5 licitadors presentats i va obrir els sobres 2 (documentació tècnica), el contingut dels quals 
es va traslladar als tècnics municipals de Promoció Econòmica per a la seva valoració. 
 
En data 03.05.2017 la tècnica de Promoció Econòmica va emetre un informe segons el qual 
la valoració de les 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 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 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 Ariadna Benet, Josep Pedrol, Sergi Rovira, Elena Rovira i Olga Boet >> 



 
La Mesa de contractació, reunida el dia 18.05.2017, va prendre coneixement de l’informe 
emès per la tècnica municipal de Promoció Econòmica i, en conseqüència, va 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 
més 

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 
 
En la mateixa sessió la Mesa de contractació va obrir 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 licitadors 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 

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 
 
 
A la vista dels resultats, la Mesa va emetre dictamen proposant a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació del contracte del servei 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 tractar-se del licitador que ha 
obtingut millor puntuació. 
 



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 de 

22.02.2017, regulador del contracte (clàusula 17, Adjudicació del contracte) 
 

Per tot això i d’acord amb el dictamen de la Mesa de contractació, RESOLC:  
 
1. Classificar les empreses presentades a la licitació del contracte del servei per al 
desenvolupament del projecte de planificació estratègica “Sant Celoni, Capital del Bosc”,  
d’acord amb les puntuacions atorgades per la Mesa de contractació en aplicació dels criteris 
indicats a la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars, al següent tenor: 
 

Ordre Licitadors Puntuació 
1 Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya 86,83 

2 UTE Ariadna Benet Mònico, Josep Pedrol Martí, Sergi Rovira Pérez, 
Elena Rovira Pérez i Olga Boet Escarcellé 75,02 

3 UTE Ardana – EGAM 64,82 
4 Pere Lleonart, Gabinet Estudis Econòmics, SA 62,00 
5 Fab Lab Network SL 59,82 

 
2. Requerir a Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, licitador que ha presentat l’oferta 
més ben valorada, 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 continuació: 
 

1) Còpia autèntica del document d’identitat de la persona que signa la proposició. 
2) Còpia autèntica del poder notarial per representar la persona jurídica, inscrit al 
Registre mercantil. 
3) Còpia autèntica del número d’identificació fiscal de l’empresa. 
4) Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat i, si s’escau, de les 
seves modificacions o adaptacions posteriors, degudament inscrites al Registre 
Mercantil. 
5) Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions tributàries. 
6) Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 
7) Justificant d’haver constituït la garantia definitiva. 
 

3. Advertir a Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya que en el supòsit de no donar 
compliment adequat a aquest requeriment en el termini senyalat, 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, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, en quin cas es procedirà a demanar la mateixa documentació al licitador següent 
en ordre de puntuació obtinguda.  
 
4. Notificar aquesta resolució a Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya 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 


	Fets

