
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 2) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 22 de juny de 2017 
Inici: 10.25 hores 
Fi: 10.45 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas Alcalde 
Vocals: Sergi Ribas Beltran Secretari municipal 
 Sònia López Martínez Interventora municipal  
 Esther Prat Ibern Directora de Cultura i Educació 
 Soledad Iñíguez Gómez Coordinadora d’Educació   
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Assisteixen també Sònia de la Cruz (Pitágora Advanced SLU) i Núria Trulls Ponsi (Ponrec 
Assessors SL).  
 
Ordre del dia: 
 
Obertura del sobre 2 (oferta econòmica i proposta de millores) de les pliques presentades a 
la licitació del contracte per a la prestació del servei de desenvolupament de cursos de 
formació acadèmica en idiomes estrangers a impartir en el Centre de formació i ocupació 
Baix Montseny Sax Sala. 
 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de 18.05.2017 va aprovar  
l’expedient de contractació per al desenvolupament de cursos de formació acadèmica en 
idiomes estrangers a impartir en el Centre de formació i ocupació Baix Montseny Sax Sala. 
 
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’han presentat 5 ofertes per optar al contracte: 
 

- Aula Abierta, Gestión Educativa, SL 
- Esquemes Informàtics SL 
- Ponrec Assessors SL 
- Ibérica, Soluciones Formativas y Consultoría, SL 
- Pitágora Advanced SLU 

 
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 19.06.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació 
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que la documentació aportada era 
correcta en tots els casos, per la qual cosa els 5 licitadors es van declarar admesos. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Es procedeix avui a l’obertura del sobre 2 (oferta econòmica i proposta de millores) de les 
pliques presentades, amb el següent resultat: 
 

Licitadors 

Preu unitari 
de licitació: 

40 €/hora 
lectiva 

Oferiment de millores 

Oferta 
 

Hores 
d’activitats 

complementàries 

Plataforma virtual 
d’activitats 

complementàries 
Aula Abierta, Gestión Educativa, SL 30,00 €/hora  16 hores Sí, amb b i c * 
Esquemes Informàtics SL 36,70 €/hora  50 hores Sí, amb a, b i c * 
Ponrec Assessors SL 32,00 €/hora 16 hores Sí, amb a, b i c * 
Ibérica, Soluciones Formativas y Consultoría, SL 36,12 €/hora 16 hores anuals No 
Pitágora Advanced SLU 34,50 €/hora 120 hores  Sí, amb a, b i c * 
 
*Essent: 
 

a. La plataforma disposarà d’una aula virtual per a cada nivell de llengua amb proposta d’activitats 
complementàries i correcció de les activitats complementàries i correcció de les activitats per part del 
professorat. 

b. La plataforma disposarà d’un espai virtual per a totes les llengües, de consulta al professorat amb 
resposta en un termini de 24 hores o inferior. 

c. La plataforma disposarà d’activitats d’autoavaluació per a totes els nivells i totes les llengües.    
 
La secretària de la mesa indica que, segons la clàusula 20 del Plec de clàusules 
administratives particulars, les ofertes amb baixes anormals o desproporcionades 
s’apreciaran d’acord amb els criteris establerts a l’article 85 del Reglament de la llei de 
contractes de les administracions públiques. 
 
D’acord amb l’apartat 4 d’aquest article i efectuats els càlculs oportuns, s’aprecia que l’oferta 
d’Aula Abierta, Gestión Educativa, SL s’ha de considerar, en principi, anormal o 
desproporcionada, per la qual cosa cal seguir les determinacions de l'article 152 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la justificació i possible 
acceptació d’aquesta oferta. 
 
Conclusions: 
 
En conseqüència, es requerirà a Aula Abierta, Gestión Educativa SL per a que justifiqui la 
seva oferta i en precisi les condicions. Quan es disposi d’aquesta documentació es trametrà 
als tècnics de l’Àrea de Cultura i Educació per al seu estudi i valoració. 
 
D’aquestes actuacions s’informarà als membres de la mesa per al seu coneixement i 
proposta d’adjudicació del contracte. 
 
 



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 
 
 


