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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 175/2016, de 16 d’agost, d’adjudicació de contractació 
administrativa del servei del programa d’acompanyament a l’empresa forestal i 
energètica: eines pràctiques per millorar la gestió econòmica i definir el model de negoci 

 
 
MOTIVACIÓ 
Vist l’expedient de contractació administrativa dels serveis de gestió i comercialització del 
projecte Terra de Comtes i Abats, que fou aprovat mitjançant Resolució de Presidència 
86/2016, de 12 d’abril, aprovant alhora els corresponents plecs de clàusules administratives i el 
plec de prescripcions tècniques. 
 
Atès que en data 18 de juliol de 2016 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona l’aprovació de l’expedient i la convocatòria de la licitació de l’esmentat servei. Atès que 
finalitzat el tràmit d’informació pública i el termini per a la presentació d’ofertes pels interessats 
es va presentar una única empresa que complia els requisits per a participar en el procediment 
de contractació. 
 
Vist que en data 4 d’agost de 2016 es va efectuar acta de la Mesa de Contractació que consta 
en l’expedient, mitjançant la qual es va procedir a valorar l’oferta presentada. 
 
Vist allò establert en la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del procediment i en l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, és 
procedent requerir al primer classificat la presentació en el termini de deu dies de la 
documentació establerta en la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives i que en 
síntesi és la següent: a) Acreditació de constitució de la garantia definitiva; b) acreditació de la 
personalitat i capacitat d’obrar del primer classificat; c) certificació acreditativa d’estar al corrent 
de pagament dels deutes tributaris i amb la Seguretat Social, d) acreditació de la solvència 
econòmica i financera; e) acreditació de la solvència tècnica o professional; f) acreditació de 
disposar dels mitjans a que es va comprometre a adscriure al contracte en els termes de la 
clàusula desena del Plec; i g) la documentació acreditativa de la resta de circumstàncies 
consignades en la plica aportada pel primer classificat. 
 
Atès que el primer classificat ha presentat en termini la documentació que preveu el propi plec 
de clàusules així com l’article 151 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
 
Vist que en data 12 d’agost de 2016 el licitador proposat com adjudicatari va presentar al 
registre d’entrada de l’Agència document per tal d’ instrumentar la garantia definitiva de 
588,00€. 
 
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al President de l’Agència sobre la 
base de l’article 16 dels estatuts vigents de l’Agència publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona en data 22 de desembre de 2015. 
 
 
 



RP núm. : 175/2016 
Data: 16 d’agost de 2016 

 
 

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
c/ Joan Miró, 2 i 4  -  Pol. Ind. Els Pintors - 17500 Ripoll  -  tel. 972 70 44 99 consorci@ripollesdesenvolupament.com 

CIF P1700070D  Inscrit en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya  amb el número 9816200000 

DISPOSICIÓ 
 
El President resol:  
 
PRIMER. Comprovar que la garantia ha estat dipositada  a la tresoreria de l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès abans de la formalització del contracte administratiu. 
 
SEGON. Adjudicar a la mercantil M.Asefor y N, SL amb CIF B61698791G el contracte 
administratiu de serveis per a l’execució del servei del programa d’acompanyament a l’empresa 
forestal i energètica: eines pràctiques per millorar la gestió econòmica i definir el model de 
negoci per l’import de 11.760,00 euros més 2.469,60 euros en concepte d’IVA, i amb l’oferta 
presentada. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’Agència. 
 
QUART. Disposar que una vegada presentada la documentació requerida en l’apartat tercer 
d’aquesta disposició, es procedeixi a la formalització en document administratiu del contracte. 
 
 
El president,       
 
 
 
Josep Maria Farrés i Penela 
Ripoll,  16 d’agost de 2016 
 

Ho mana i signa el President de l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès, senyor Josep 
Maria Farrés i Penela a Ripoll, el dia indicat en 
la resolució, de la qual cosa, com a Secretari, 
en dono fe. 
 
Gerard Soldevila i Freixa 
Secretari


