Expedient núm. X2020000538 - 1431-000007-2020
El/la secretari/ària de l’Ajuntament,
CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 28
d´octubre de 2020 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
Títol:
PROP_ACORD ADJ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ESTELLA 22102020
Text:
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament
mitjançant Decret 2020DECR000271 de data 7de maig de 2020 que va ser publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm 101 de 26 de maig de 2020.
Vist l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació del subministrament
d´estella per al consum de la central de producció de biomassa de Ribes de Freser
(expedient número X2020000538).
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat a la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst als articles 116 i
117 LCSP.
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació de data 20 d’octubre de 2020.
Vist que en el termini conferit a l’article 150.2 LCSP, el licitador que ha formulat la
proposició econòmicament més avantatjosa, ha presentat la documentació necessària
per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva exigida al plec de
clàusules administratives particulars.
Vista la disposició addicional segona de la LCSP i la delegació de competències a la
Junta de Govern Local en matèria de contractació aprovada per decret d’alcaldia de
data 7 de maig de 2020.
HE RESOLT:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte de subministrament d´estella per al consum de la
central de producció de biomassa de Ribes de Freser a l´empresa BIOMASSA DEL
GIRONÈS, SL amb NIF B55002455pel preu base màxim per l´adquisició de l´estella a
subministrar a 70,24 euros/tona (IVA no inclòs) i de 84,99 euros/tona ( IVA inclòs) pel
subministrament entre 300 i 550 tones anuals, de conformitat amb l´oferta presentada,
sens perjudici de la correcció en el preu establerta en la base 8 del plec de
prescripcions tècniques per les emissions de CO2 en el transport i segons origen del
combustible.
La durada del contracte serà de 2 anys a partir de la signatura del contracte, amb una
possible pròrroga d´1 any.

SEGON.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies
hàbils següents a la tramesa de la present notificació a totes les empreses licitadores,
dipositi la garantia definitiva segons el plec de clàusules i comparegui davant al
secretaria general de l´Ajuntament de Ribes de Freser per tal de formalitzar el
contracte en document administratiu.
En el termini màxim d’un mes des de l’adjudicació del contracte, l’adjudicatari haurà
d’aportar una memòria en el que aporta la fitxa de les característiques de l’estella que
preveu subministrar, processos de producció de l’empresa, segons la clàusula 11 del
plec tècnic.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses
licitadores, per al seu coneixement i efectes.
QUART.- Disposar la publicació del present al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Ribes de Freser.
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per
fer efectius els acords precedents.
SISÈ.- Comunicar als interessats que contra aquesta resolució que esgota la via
administrativa, es pot interposar de forma optativa i no simultània un dels següents
recursos:
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la
resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què
rebeu la present notificació, amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, i de conformitat amb el que determinen els articles 116 i 117 del mateix
text legal.
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra
aquesta resolució expressa podreu interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de
la resolució del recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva interposició,
caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar
recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la present
notificació davant els Jutjats contenciosos administratius de Girona.
Signat electrònicament,

