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CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS
Anunci sobre contractació de subhastes forestals 2014
Els Ajuntaments que es diran han aprovat delegar al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural
del Ripollès l’anunci de licitació de la contractació mitjançant subhasta conjunta del Pla d’Aprofitaments Forestals de 2014,
segons les condicions següents:
1. Objecte del contracte: L’adjudicació, per lots, dels aprofitaments forestals de fusta dels Ajuntaments de Gombrèn, Ogassa,
Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Toses, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter
per a l’any 2014.
2. Modalitat i mètode de mesurament: En peu, amb escorça i liquidació final a resultes de la quantia real obtinguda i cubicació
peça a peça, d’acord als respectius plecs de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació dels aprofitaments de
les forests municipals 2014, els quals queden exposats en cada un dels municipis esmentats.
3. Lots que s’ofereixen a subhasta:
L: Lot núm.; A: Ajuntament; NF: Nom de la forest; C: CUP; R: Rodals; E: Espècies; P: Peus;V: Volum (m3); PE: Pèrdua
escorça; PL: Preu Licitació; PI: Preu índex

La subhasta es fa a l’alça i als anteriors preus i als ofertats s’afegirà l’import de l’IVA aplicable vigent en el moment de la
subhasta.
4. Termini, horari i lloc per presentar proposicions: a les Secretaries dels respectius ajuntaments o en qualsevol forma admesa
per la Llei de Procediment administratiu, durant 15 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP de
Girona i en horaris administratius de 9 a 14 hores. L’anunci també es publicarà al perfil de contractant de cada Ajuntament.
5. Presentació d’ofertes. Es presentaran dos sobres tancats:
Sobre 1. A l’exterior hi constarà “SOBRE 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA SUBHASTA FORESTAL AJUNTAMENT
DE (...). Empresa, Nom, cognoms, adreça i telèfon. A l’interior d’acord amb l’article 146 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la llei de contractes del Sector públic:
a) Còpia autenticada de la documentació acreditativa de la personalitat jurídica i, en el seu cas, la seva representació (DNI i/o
NIF, escriptura de constitució i escriptura de poders).
b) Còpia autenticada de la documentació que acrediti la classificació de l’empresa, en el seu cas, o que justifiqui els requisits
de solvència econòmica, financera, tècnica o professional.
c) Declaració jurada de no incórrer en cap causa de prohibició per contractar d’acord amb l’article 60 del RDL 3/2011, de 14
de novembre.
d) Declaració conforme està al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social imposades per la disposició vigent.
En cas de resultar adjudicatari haurà d’aportar certificació de l’AEAT i Seguretat Social abans de l’adjudicació definitiva.
e) En el seu cas, la declaració on s’especifica l’adreça de correu electrònic en que s’efectuaran les notificacions.
Sobre 2. A l’exterior hi constarà:
“SOBRE 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA SUBHASTA FORESTAL AJUNTAMENT DE (...) Empresa, Nom, cognoms, adreça i
telèfon.
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A l’interior hi constarà:
(...), veí/veïna d..., amb domicili (...), amb el DNI número (...), en nom propi/en representació d...., (segons acredito amb el
poder que adjunto),
Manifesto:
a. Que estic assabentat/ada de l’anunci de la subhasta d’aprofitaments forestals de l’Ajuntament de (...) i de les clàusules
administratives que la regeixen.
b. Que accepto íntegrament les esmentades clàusules, i ofereixo la quantitat de (en lletres i números) (... euros), amb el
corresponent ... IVA (en lletres i números) (...euros).
(...) , (...) d(...) de 2014
6. Obertura de proposicions: al respectiu Ajuntament, a les 12 hores del sisè dia hàbil que segueixi a la data en què s’acabi el
termini de presentació de proposicions. En cas que s’escaigui en dissabte es prorrogarà fins al següent dia hàbil.
7. Adjudicació: L’òrgan competent del respectiu Ajuntament efectuarà l’adjudicació, si s’escau.
8. Altres requisits: Plecs de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació dels aprofitaments forestals de les forests
municipals 2014 de cada un dels respectius ajuntaments.
Ribes de Freser, 12 de juny de 2014
Miquel Rovira i Comas
President del CEINR

Administració Local Consorcis

