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CERTIFICAT 
 
Gerard Soldevila i Freixa, secretari del Consorci Ripollès Desenvolupament,  
 
CERTIFICO 
 
Que la la Comissió Executiva, en sessió celebrada el dia 17 de juliol de 2013, va acordar, 
entre d’altres, la resolució que es transcriu a continuació: 
 
“...” 
5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PLA 
D’ASSESSORAMENT A PROPIETARIS FORESTALS DE LA VALL DE CAMPRODON 
EN EL MARC DEL PROJECTE RENOVA’TT (INNOVADORS). 
 
 
Motivació 
Vist que la Presidència en data 18 de juny de 2013 va dictar resolució mitjançant la qual 
es va aprovar l'expedient administratiu de contractació per a l'execució dels serveis de 
redacció del Pla d’assessorament a propietaris forestals de la Vall de Camprodon en el 
marc del projecte RENOVA’TT (Innovadors), aprovant-se el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores del procés de 
contractació mitjançant el procediment negociat sense publicitat. 
 
Vist que aquest projecte es finança a través d’una subvenció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya que resol  la convocatòria de subvencions de l’Ordre 312/2012, de 8 d’octubre, 
per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de 
subvencions per a projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social 
Europeu. 
 
Vist que els plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques han estat publicats a la pàgina web de l'entitat. 
 
Atès que en data 19 de juny de 2013 es va trametre a tres empreses suficientment 
capacitades invitació per a participar en el procés de contractació esmentat. En concret es 
va sol•licitar oferta de les empreses següents: 
 
- GIR ENGINYERIA AGROAMBIENTAL, SLP 
- AGRO – 90, SL 
- CONSULTORIA TÈCNICA AGRÀRIA 
 
Tal i com consta en l’expedient consten presentades tres empreses de les tres citades 
anteriorment, les dades de les quals consten en l’expedient administratiu. Efectuat el 
procediment legalment establert i analitzades les ofertes tal i com és de veure en 
l’expedient, és procedent efectuar la proposta de classificació següent: 
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1) GIR ENGINYERIA AGROAMBIENTAL 
2) CONSULTORIA TÈCNICA AGRÀRIA 
3) AGRO – 90, SL 
 
En conseqüència, i d’acord amb la documentació que consta en l’expedient s’atorga una 
puntuació total de 29 punts a l’empresa GIR ENGINYERIA AGROALIMENTAL, SLP i 26 
punts a CONSULTORIA TÈCNICA AGRÀRIA, SL i 25 punts a AGRO – 90, SL per a 
l’execució del contracte objecte d’aquesta resolució.. 
 
Vist el què disposa la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives particulars 
un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l'òrgan de 
contractació acordarà l'adjudicació del contracte a l'empresa proposada com a 
adjudicatària, notificant-se  dita adjudicació a les empreses licitadores i havent-se de 
publicar en el perfil del contractant, indicant el termini en què s'ha de procedir a la 
formalització del contracte. 
 
D’acord amb 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 el Sector Públic, l’òrgan de contractació 
haurà d’adjudicar el contracte i no es podrà declarar deserta la licitació quan existeixi 
alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el 
plec. L’adjudicació haurà de ser motivada i s’haurà de notificar als candidats o licitadors i 
simultàniament es publicarà en el perfil del contractant. Dita notificació haurà de disposar 
tota la informació necessari que permeti al licitador exclòs o al candidat descartat 
interposar, si ho considera convenient, recurs contra la decisió d’adjudicació.  
 
La competència per a dictar aquesta resolució correspon a la Comissió Executiva en 
compliment de la disposició addicional segona 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 i 
pels estatuts reguladors del Consorci. 
 
Disposició 
La Comissió Executiva resol: 
 
5.1. Classificar les ofertes presentades segons la proposta i adjudicar a la mercantil GIR 
ENGINYERIA AGROAMBIENTAL, SLP amb CIF B55007934 el contracte administratiu de 
serveis per a l’execució dels serveis de redacció del Pla d’Assessorament a propietaris 
forestals de la Vall de Camprodon per l’import de 31.165,37 euros IVA inclòs, i amb 
l’oferta presentada. 
 
5.2. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària fent-li avinent que disposa d’un termini de 
10 dies a comptar a partir de la data de notificació d’aquesta resolució per tal que aporti la 
documentació següent als efectes de procedir a la formalització del contracte: 
- Certificat acreditatiu d’estar al corrent de pagament dels deutes amb l’Agència Tributària. 
- Certificat acreditatiu d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social 
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5.3. Notificar aquesta resolució als licitadors per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
VOTACIÓ 
S’acorda per unanimitat dels membres que assisteixen a la Comissió Executiva del 
Consorci 
“...” 
 
I perquè així consti, es signa aquesta certificació, amb la corresponent reserva del què 
resulti de l’aprovació definitiva de l’acta, per ordre i amb el vist i plau del president del 
Consorci, senyor Josep Maria Farrés i Penela, a Ripoll el dia 18 de juliol de 2013. 
 
 
        Vist i plau, 
 
 
 
 
        Josep Maria Farrés i Penela 
        President 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


