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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES A
Reunits a la seu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, el dia 31 d’octubre de 2019, a
les 11:00 hores, es constitueix la Mesa de Contractació, en sessió privada, de la licitació per a
l’adjudicació de l’Acord marc de combustible per a calderes de biomassa amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.02), integrada per l’Il·lm. Sr. Jordi Xargay Congost,
President de la Mesa, el Sr. Gil Salvans, vocal, la Sra. Teresa Torrejón i Blanch, interventora del
CCDL i de la Diputació de Lleida, vocal i, per últim, el Sr. Ramon Bernaus i Abellana Secretari del
CCDL, qui actuarà com a vocal i secretari de la Mesa.
Una vegada constituïda la Mesa de Contractació el President obre la sessió i cedeix la paraula
al secretari qui exposa que han tingut entrada davant el Registre de contractació pública-eLicita, dins el termini fixat als Plecs i als anuncis de licitació, les proposicions electròniques per
participar en la present licitació, que seguidament es relacionen:
Registre
entrada

Data

Hora

Mitjà

E/000414-2019

28/10/2019

10:06:57

Digital

E/000417-2019
E/000418-2019
E/000419-2019
E/000420-2019

29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019

14:03:27
14:11:48
14:34:25
17:20:07

Digital
Digital
Digital
Digital

E/000421-2019

29/10/2019

19:38:47

Digital

Empresa
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
FORESTAL DE CATALUNYA
J. FAMADAS, SLU
ADOMGRI, SLU
FORESTAL SOLIVA SL
IBERPELLET S.L.
APLICACIONS ENERGETIQUES DE
LA FUSTA S.L.

NIF
Q7550005H
B64456270
B43833284
B17656133
B65272486
B65374779

Els membres de la Mesa constaten que l’empresa APLICACIONS ENERGETIQUES DELA FUSTA
S.L. va presentar proposició fora del termini màxim establert en l’anunci de licitació, tal i com
es pot desprendre del registre d’entrada de l’e-Licita, atès que aquest finalitzava el dia 29
d’octubre de 2019 a les 18 hores, i l’oferta de l’esmentada empresa va ser presentada i va tenir
entrada al registre a les 19:38:47 hores.
En aquest sentit, la Mesa de contractació determina el rebuig de la proposició presentada per
l’empresa APLICACIONS ENERGETIQUES DELA FUSTA S.L per haver estat presentada fora de
termini, d’acord amb els termes establerts a la clàusula 20a del PCAP i, per aquest motiu,
acorda l’exclusió d’aquesta empresa del procés de licitació del present Acord marc.
Seguidament, el secretari fa constar que no existeix obstacle per procedir a l’obertura efectiva
dels denominats sobres A de la resta de les empreses licitadores, tot indicant als custodis
nomenats per aquesta licitació que procedeixin a aplicar les credencials als efectes de poder
obrir els sobres A i obtenir la documentació continguda en ells.
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El Secretari exposa que la clàusula 16a del PCAP d’aplicació regula la formulació de
proposicions a la licitació i, concretament, la formulació dels sobres A relatius a la
documentació administrativa dels participants, preveient que la documentació relacionada a la
mencionada clàusula i identificada en els apartats A01 i ss. s’ha de presentar mitjançant el
sobre digital, i preveient la possibilitat de declarar que determinada informació està inscrita al
RELI o al ROLECE, així com també invocar l’article 28 de la Llei 39/2015, als efectes d’aquella
informació que consta a la mateixa administració o que estigui dipositada en els arxius en
relació al fet que hagin participat en anteriors convocatòries del CCDL.
Seguidament, el secretari procedeix a l’obertura dels diferents sobres donant compte de la
documentació que contenen els sobres A als membres de la mesa que procedeixen al seu
examen efectiu del qual es constata que la documentació presentada per part de totes les
empreses és correcta i adequada al que disposa la clàusula 16a del PCAP d’aplicació.
Seguidament, d’acord amb l’habilitació prevista en la clàusula 21 del PCAP, la Mesa acorda
nomenar com a membres de la Ponència tècnica les següents persones, als efectes de realitzar
l’anàlisi i valoració de les propostes tècniques presentades, amb l’emissió del corresponent
informe que permeti a la Mesa de contractació realitzar la proposta de valoració i puntuació
de les proposicions i elevar-la, quan s’escaigui, a la Comissió Executiva del CCDL:
-

Sr. Gil Salvans, responsable de l’Agència d’energia comarcal del Consell comarcal
d’Osona (no es designa suplent).
Sr. Ignasi Font, responsable de l’Agència d’energia del Consell comarcal del Maresme
(no es designa suplent)
Àlex Tarroja, lletrat dels serveis jurídics de l’ACM.

El President demana si algú té alguna consideració o aportació més a fer, i sense haver-hi més
intervencions, dóna per finalitzada la reunió a les 11: hores.
I per a que quedi constància del què s’ha tractat, jo, el secretari, redacto la present, de tot el
que en dono fe.

Contra el present acte es podrà interposar Recurs especial en matèria de contractació d’acord amb el que estableixen els articles
44 i ss. de la LCSP.

Barcelona, 31 d’octubre de 2019
El Secretari,
CPISR-1 C
Ramón
Bernaus
Abellana
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