
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 15 de setembre de 2017 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte per al subministrament de 
biocombustible per a les calderes de biomassa de dos equipaments municipals 
 
Fets: 
 
L’any 2008 l’Ajuntament de Sant Celoni es va adherir al Pacte d’alcaldes de la Unió Europea 
i va elaborar un Pla d’acció d’energia sostenible, que s’està implementant per aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.  
 
En aquesta mateixa línia, l’any 2016 l’Ajuntament es va adherir al Pacte dels alcaldes i 
alcaldesses per a l’energia i el clima, que incorpora el compromís d’elaborar i executar un 
pla d’adaptació al canvi climàtic. 
 
En el marc d’aquestes adhesions, una de les accions a desenvolupar és la renovació dels 
sistemes de generació d’energia tèrmica més antics, per tal d’augmentar la seva eficiència i 
sostenibilitat. 
  
Així, durant l’estiu de 2017 s’han instal·lat dues calderes de biomassa a l’escola Josep 
Pallerola i a l’escola Soler de Vilardell, que començaran a funcionar el proper hivern. 
 
En previsió de la posada en marxa d’aquestes calderes és necessari contractar el 
biocombustible, en forma d’estella classe G50, per poder funcionar. 
 
La Junta de Govern Local en sessió de 20.07.2017 va aprovar l’expedient de contractació 
per al subministrament de biocombustible per a les calderes de biomassa de dos 
equipaments municipals. L’expedient inclou el Plec de prescripcions tècniques elaborat per 
l’Àrea de Territori i on s’indiquen les característiques del biocombustible a adquirir i les 
condicions i garanties del subministrament, i el Plec de clàusules administratives particulars 
redactat per la Secretaria municipal, que ha de regular la contractació. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, amb aplicació de les 
mesures de gestió eficient que preveu l'article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
S’ha publicat el corresponent anunci de licitació a la Plataforma de contractació pública de 
Catalunya i al perfil del contractant del web municipal, i en el termini reglamentari s’han 
rebut 5 ofertes per optar al contracte. 
 
La Mesa de contractació, reunida el dia 13.09.2017 va obrir els sobres amb les ofertes 
econòmiques, amb el següent resultat: 
 
Import de licitació: 87 €/tona d’estella, IVA no inclòs 
  
Licitadors Ofertes (IVA no inclòs) 
J. Famadas SLU 84,00 €/tona 
Associació de Propietaris del Montnegre i del Corredor 86,90 €/tona 
Manzano Arbúcies SL 86,20 €/tona 



Energia Verda del Solsonès SL 79,80 €/tona 
Tridefus SLU 82,50 €/tona 

 
Atès que la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars estableix que el 
contracte s’adjudicarà a l’oferta més econòmica, la Mesa de contractació va emetre 
dictamen proposant a la Junta de Govern Local l’adjudicació del contracte de referència a la 
mercantil Energia Verda del Solsonès SL pel preu de 79,80 €/tona, IVA no inclòs. 
 
Fonaments de Dret: 
 
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre (article 151, Classificació de les ofertes, adjudicació del 
contracte i notificació de l’adjudicació) 

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública (article 8, Mesures de gestió eficient en la tramitació) 

- Plec de clàusules administratives particulars, aprovat per la Junta de Govern Local en 
sessió de 20.07.2017, regulador del contracte (clàusula 16, Adjudicació del contracte) 
 

D’acord amb el dictamen de la Mesa de contractació, RESOLC:  
 
1. Classificar les ofertes rebudes en la licitació del contracte per al subministrament de 
biocombustible per a les calderes de biomassa de dos equipaments municipals, d’acord 
amb  l’import de les seves ofertes, conforme al següent detall: 
 
Ordre Licitadors Ofertes, IVA no inclòs 

1 Energia Verda del Solsonès SL 79,80 €/tona 
2 Tridefus SLU 82,50 €/tona 
3 J. Famadas SLU 84,00 €/tona 
4 Manzano Arbúcies SL 86,20 €/tona 
5 Associació de Propietaris del Montnegre i del Corredor 86,90 €/tona 

 
2. Requerir a la mercantil Energia Verda del Solsonès SL, licitador que ha presentat l’oferta 
més avantatjosa, per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació 
d’aquesta resolució, presenti la documentació que s’indica a la clàusula 16 del Plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte. 
 
3. Advertir a Energia Verda del Solsonès SL que en el supòsit de no donar compliment 
adequat a aquest requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva oferta, 
amb les conseqüències establertes als articles 99 i 151 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, en quin cas es procedirà a demanar la mateixa documentació al 
licitador següent classificat.  
 
4. Notificar la present resolució a Energia Verda del Solsonès SL i publicar-la al Perfil del 
contractant als efectes del seu coneixement. 
 
Així ho resol i signa l'alcalde en el lloc i data al començament esmentats.  
 
L’alcalde,      El secretari,  
Francesc Deulofeu Fontanillas    Sergi Ribas Beltrán 


