c/ Torrent de l’Olla, 218 – 220, 1a planta
08012 Barcelona
Tel. 934 110 926
Fax 934 914859
forestal.catalana@gencat.cat

Benvolguts,
Els notifiquem que en data de 4 de març de 2021 l’Òrgan de Contractació de Forestal Catalana,
SA ha adoptat el següent acord
“Antecedents
Atès que el Secretari General del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Cataluny va aprovar el projecte relatiu a les obres de millora d’infraestructures a la
forest Muntanya de les Salines Fucimanya i Balló G-1 Obra cofinançada pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea dins el Programa operatiu FEDER 20142020 de Catalunya.
Atès que l’Òrgan de Contractació de Forestal Catalana, SA va acordar iniciar l’expedient,
mitjançant procediment obert amb tramitació simplificada abreujada, i amb pressupost de licitació
de 33.057,85 euros € IVA exclòs, per a la contractació de l’esmentada obra.
Atès que les ofertes econòmiques presentades han estat,
EMPRESA

Pressupost ofertat

ALAMEDA TORRENT

Oferta
27.900,00 €

ARICOFOREST

31.404,96 €

JAIME AVELLI MATO

31.900,83 €

PUNTUACIÓ

25,00
23,67
23,49

I atès que les puntuacions tècniques han estat:

EMPRESA

Punts ECC

Punts dones

Punts oficials

Punts discapacitats

Punts indefinits

TOTAL CRITERIS AUTOMÀTICS

ALAMEDA TORRENT

15,0000

15,0000

15,0000

9,0909

15,0000

69,0909

ARICOFOREST

15,0000
15,0000

15,0000
15,0000

0,0000
0,0000

15,0000
0,0000

15,0000
15,0000

60,0000
45,0000

JAIME AVELLI MATO

Atès que les puntuacions totals han estat:

EMPRESA

TOTAL

ALAMEDA TORRENT

94,0909

ARICOFOREST

83,6747
68,4872

JAIME AVELLI MATO
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Resulta que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per l’empresa Alameda
Torrent SL per import de 27.900 euros IVA exclòs.

Fonaments de dret
Atès que s'han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquesta obra.
D'acord amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Resolc
Primer.- Adjudicar el contracte d’execució de les obres de millora d’infraestructures a la forest
Muntanya de les Salines Fucimanya i Balló G-1 Obra cofinançada pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea dins el Programa operatiu FEDER 20142020 de Catalunya. a l’empresa Alameda Torrent SL per un import de 27.900 euros (IVA exclòs),
amb subjecció al projecte, al plec de clàusules administratives i l’oferta presentada.
Segon.- Nomenar com a Director d’obra a la Sra Pilar Villar Mur.
Tercer.- Notificar la resolució d’adjudicació a tots els licitadors, amb expressió dels recursos
procedents, d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de
procediment administratiu.
Quart.- Publicar l’adjudicació de l’execució de l’obra en el perfil de contractant, d’acord amb el que
disposa l’article 151.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

c/ Torrent de l’Olla, 218 – 220, 1a planta
08012 Barcelona
Tel. 934 110 926
Fax 934 914859
forestal.catalana@gencat.cat

Cinquè.-Segons l’establert a l’article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, mitjançant la signatura del present document, s’accepta la resolució d’adjudicació
del present expedient , sotmetent-se el contractista al compliment dels plecs que regeixen la
present licitació, al projecte, als preceptes de la LCSP i en general a la resta de disposicions
vigents en matèria de contractació.

Barcelona 8 de marzo de 2021

Marta Miguel Amores
Assessora Jurídica

“La present resolució, atès que el contracte no reuneix els requisits de l’article 44.1 de la LCSP, podrà impugnar-se en via
administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques davant del Conseller del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, d’acord amb
el previst a l’article 44.6 de la LCSP.”

