ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Identificació de la sessió:
Data: 16 de febrer de 2017
Inici: 13.12 hores
Fi: 13.33 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Assistents:
President:
Vocals:

Secretària:

Francesc Deulofeu Fontanillas
Antoni Peralta Garcerá
Joan Muntal Tarragó
Anna Camps Tulleuda
Inés Balaguer Nadal
Anna Puig Soler

Alcalde
Secretari municipal
Interventor accidental
Arquitecte municipal
Tècnica de Sostenibilitat
Tècnica Administració General

Ordre del dia:
Presa de coneixement de l’informe tècnic emès en relació al contingut dels sobres 2
(documentació tècnica) en la licitació del contracte del servei per a la formulació de les
orientacions estratègiques per al desenvolupament de Sant Celoni en el marc de la redacció
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i requeriment, si s’escau, als licitadors per a que
aportin documentació complementària.
Antecedents:
La Junta de Govern Local, en sessió de 14.12.2016, va aprovar l’expedient de contractació
del servei per a la formulació de les orientacions estratègiques per al desenvolupament de
Sant Celoni en el marc de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
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 4 ofertes per optar al contracte:
Estratègies de Qualitat Urbana SL
Institut Ildefons Cerdà, Fundació Privada
Jornet-Llop-Pastor SLP
MCRIT SL
El Plec de clàusules administratives particulars indica 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 30.01.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que la documentació aportada per

tres dels licitadors era correcta, però no així la presentada per l’Institut Ildefons Cerdà,
Fundació Privada.
En el termini de 3 dies atorgat a l’efecte l’Institut Ildefons Cerdà, Fundació Privada, va
aportar documentació complementària per esmenar les deficiències detectades.
En data 07.02.2017 la Mesa va declarar admesos els quatre licitadors i va procedir a
l’obertura dels sobres 2 (documentació tècnica).
El contingut dels sobres 2 es va trametre als tècnics municipals de Territori per a la seva
valoració, d’acord amb els criteris que s’indiquen a la clàusula 14 del Plec de clàusules
administratives particulars.
Desenvolupament de la sessió:
En data 10.02.2017 la tècnica de Sostenibilitat, adscrita a l’Àrea municipal de Territori, ha
emès un informe en el qual s’indica el següent:
<< Analitzada la documentació presentada per les quatre empreses, s’observa que a la
documentació continguda al sobre 2 no hi ha suficient informació per tal de poder valorar
l’apartat 3 - Equip de treball.
Tal com consta al Plec de clàusules administratives particulars, per valorar l’equip de treball es
tindrà en consideració:
“Apartat 3. Equip de treball, K 3 = 2
Es valorarà la multidisciplinarietat de l’equip de treball amb titulació superior, mestratge o
doctorat en els camps de l’urbanisme, l’economia, les ciències ambientals, la geografia, la
sociologia la comunicació, la planificació territorial estratègica i qualsevol altra disciplina
suficientment relacionada amb l’objecte del contracte i que pugui aportar valor afegit als treballs
a realitzar. Per a la valoració de les propostes caldrà detallar el nombre de mitjans personals
que s’adscriuran al servei, així com la seva dedicació i si és personal propi de l’empresa o aliè.
En cada cas caldrà justificar també la importància de la seva inclusió.
En aquest punt es tindrà en consideració només l’equip proposat que excedeixi del mínim
establert en el Plec de Prescripcions Tècniques i que excedeixi del que hagi estat valorat com a
solvència tècnica de l’empresa. Les titulacions que hagin estat utilitzades per acreditar la
solvència tècnica del licitador, no seran tingudes en compte en aquest criteri de puntuació.
El personal aliè haurà de presentar compromís de participar efectivament en la realització dels
treballs i la seva dedicació.”
En concret es troba a faltar:
- Plica 1. Estratègies de Qualitat Urbana SL. A l’equip de treball no hi ha diferenciat aquell
considerat mínim d’acord amb el que estableix el Plec de condicions tècniques i, per tant,
requisit per poder participar en la licitació, d’aquell que s’aporta per millorar la
multidisciplinarietat de l’equip de treball. D’altra banda, no s’indica la dedicació dels diferents
membres de l’equip de treball.
- Plica 2. Institut Ildefons Cerdà, Fundació Privada. A l’equip de treball no hi ha diferenciat
aquell considerat mínim d’acord amb el que estableix el Plec de condicions tècniques i, per
tant, requisit per poder participar en la licitació, d’aquell que s’aporta per millorar la
multidisciplinarietat de l’equip de treball. D’altra banda, no s’indica la dedicació dels diferents
membres de l’equip de treball.

- Plica 3. Jornet-Llop-Pastor SLP. Falta aportar dedicació dels diferents membres de l’equip
de treball.
- Plica 4. Mcrit SL. A l’equip de treball no hi ha diferenciat aquell considerat mínim d’acord amb
el que estableix el Plec de condicions tècniques i, per tant, requisit per poder participar en la
licitació, d’aquell que s’aporta per millorar la multidisciplinarietat de l’equip de treball. D’altra
banda, no s’indica la dedicació dels diferents membres de l’equip de treball, només es fa una
valoració total.
És per això que s’informa de la necessitat de requerir a les quatre empreses licitadores que
aportin la documentació complementària necessària per poder valorar l’apartat 3 - Equip de
treball, en el sentit que es detalla en aquest informe. >>

Conclusions:
Els membres de la mesa prenen coneixement de l’informe transcrit i acorden que es
requereixi als quatre licitadors, via correu electrònic, per a que presentin la documentació
necessària per poder valorar l’apartat 3 (Equip de treball) dels criteris de la proposta tècnica
que depenen d’un judici de valor, d’acord amb la clàusula 14 del Plec de clàusules
administratives particulars.
Els licitadors disposaran d’un termini de 3 dies naturals per aportar els aclariments requerits.
La documentació que presentin es traslladarà als tècnics de l’Àrea de Territori per a la seva
valoració.
D’acord amb la clàusula 16 del referit Plec de clàusules administratives, en la resposta no es
podrà modificar cap extrem de la documentació presentada, tan sols es podrà explicar allò
que la mesa no hagi acabat d’entendre o li generi dubtes. La introducció d’esmenes o
modificacions en l’oferta presentada per part dels licitadors en resposta als aclariments
efectuats, comportarà l’exclusió del licitador. Les meres correccions d’errades de càlcul o
transcripció que resultin paleses d’acord amb la documentació presentada, no tindran
caràcter d’esmena o modificació i no comportaran l’exclusió del licitador.
S’aixeca la reunió i s’estén la present acta que se signa en prova de conformitat.
El president,
Francesc Deulofeu Fontanillas

La secretària,
Anna Puig Soler

