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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES «B»
Reunits a la seu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, el dia 7 de novembre de 2019, a les
11:20 hores, es constitueix la Mesa de Contractació de la licitació per a procedir a l’obertura dels
sobres B de l’Acord marc de subministrament 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, responsable de l’Agència d’energia comarcal del
Consell comarcal d’Osona, vocal, la Sra. Teresa Torrejón, Interventora del CCDL, 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 a títol de recordatori
exposa que la sessió d’obertura dels sobres A relatius a la documentació administrativa es va realitzar
el passat 31 d’octubre de 2019, tal i com estava previst.
D’aquesta sessió en resultà que la Mesa acordà el rebuig de la proposició presentada per l’empresa
APLICACIONS ENERGETIQUES DELA FUSTA S.L, per haver-la presentat fora de termini, d’acord amb els
termes de la clàusula 20a PCAP, i així mateix, acordà l’exclusió d’aquesta empresa del procés de
licitació del present Acord marc. D’altra banda, en relació a la resta de proposicions, un cop analitzada
tota la documentació presentada, s’acordà l’admissió de la resta d’empreses licitadores en els lots en
els quals han presentat proposició, a l’haver quedat acreditat que es compleixen els criteris de
solvència i capacitat de contractar establerts en els plecs.
Les empreses licitadores són les que es detallen a continuació, on també s’hi relacionen els lots en els
que han presentat proposició segons consta en el Certificat de l’Eina del Sobre Digital generat per la
plataforma e-Licita :
Empresa
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
FORESTAL DE CATALUNYA
J. FAMADAS, SLU
ADOMGRI, SLU
FORESTAL SOLIVA SL
IBERPELLET S.L.

NIF

LOTS PRESENTACIÓ
PROPOSICIÓ

Q7550005H

LOT 13

B64456270
B43833284
B17656133
B65272486

LOTS 5, 6, 7, 8
LOTS 5, 6, 7, 9, 10, 11
LOTS 5, 6, 7, 8, 9
LOTS 1, 4

El President recorda que la sessió és privada i que en la present es procedirà a l’obertura dels Sobres B
i a constatar les ofertes efectivament presentades. Manifesta que l’examen i valoració de les
proposicions tècniques es farà posteriorment per part de la Mesa assistida per una ponència tècnica,
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que va ser designada per la Mesa de contractació, d’acord amb l’habilitació prevista en els plecs, la
qual estarà composada pels següents membres:
-

Sr. Gil Salvans, responsable de l’Agència d’energia comarcal del Consell comarcal d’Osona
Sr. Ignasi Font, responsable de l’Agència d’energia del Consell comarcal del Maresme
Àlex Tarroja, lletrat dels serveis jurídics de l’ACM

Seguidament, el President cedeix la paraula al Secretari el qual manifesta que ja es pot procedir a
l’obertura efectiva dels sobres B, corresponents a la proposta tècnica, mitjançant l’eina del Sobre
Digital.
D’altra banda, es remarca que la documentació presentada de les empreses ha de ser objecte d’anàlisi
i si se’n detecta alguna deficiència s’haurà d’estudiar la possibilitat de demanar-ne aclariments o
complement de documentació.
Seguidament, el Secretari, assistit dels membres de la Mesa, procedeix a l’obertura dels sobres B,
relatius a la proposta tècnica, presentats a instància de les empreses participants, tot detallant les
empreses que han presentat oferta a cada un dels lots, d’acord amb la relació més amunt transcrita, i
es constata que en tots ells es conté la corresponent proposta tècnica, d’acord amb els plecs, sens
perjudici del que resulti del seu anàlisi exhaustiu i corresponent valoració.
El President demana si algú vol dir alguna cosa o vol examinar algun document. I no havent-hi
intervencions, dona per finalitzada la reunió a les 11:50 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, 7 de novembre de 2019
El secretari,
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