
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 2) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 19.12.2016 
Inici: 14.10 hores 
Fi: 14.13 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas Alcalde 
Vocals: Antoni Peralta Garcerá Secretari municipal 
 Sheila Melgarejo Vicente Tècnica d’Economia (suplent)  
 Inés Balaguer Nadal Tècnica d’Espai Públic 
 Jordi Camps Guarch Tècnic d’Espai Públic 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Ordre del dia: 
 
Obertura del sobre 2 (documentació tècnica) de l’única plica presentada a la licitació del 
contracte del servei per a la gestió dels consums energètics municipals (electricitat i gas) 
mitjançant aplicació informàtica en línia.  
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 25.10.2016, va aprovar l’expedient de contractació 
del servei per a la gestió dels consums energètics municipals (electricitat i gas) mitjançant 
aplicació informàtica en línia. 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 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’ha rebut 1 única oferta per optar al contracte, la presentada per 
RSM GASSÓ CIMNE ENERGY SL. 
 
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 15.12.2016 la Mesa de contractació va obrir el sobre 1 (documentació 
administrativa) de l’única plica presentada i comprovà que la documentació aportada era 
correcta, per la qual cosa la plica es va declarar admesa. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Es procedeix a l’obertura del sobre 2 (proposta tècnica) de la plica presentada per RSM 
GASSÓ CIMNE ENERGY SL i es comprova el seu contingut per part dels assistents.  



 
Tal i com determina la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars, el sobre 
conté: 
 
- Una memòria tècnica que concreta el servei a prestar (equip tècnic de què es disposa, 

sistema de seguiment, anàlisi de resultats i assessorament energètic, organització i 
metodologia del servei, coordinació amb els serveis tècnics municipals, formació, etc). 

 
- Les característiques tècniques del programari (configuració i funcionalitats, intuïtivitat i 

usabilitat de l’aplicació, opcions de consulta, gràfics comparatius, informes generats, 
indicadors d’aplicació, etc.) 

 
Conclusions: 
 
Els membres de la Mesa acorden donar trasllat als tècnics municipals d’Espai Públic de la 
documentació continguda al sobre 2 per a que en facin la valoració oportuna, d’acord amb 
els criteris que s’indiquen al Plec de clàusules administratives particulars. 
 
La secretària informa que a les 14.30 hores del dia d’avui es reunirà de nou la Mesa de 
contractació per conèixer la puntuació atorgada i procedir a l’obertura del sobre 3 (proposta 
econòmica). L’acte serà també públic i el licitador està convidat a assistir. 
 
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 
 


