
ACTA OBERTURA DE PLECS PER LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS 

FORESTALS A EXECUTAR EN EL MARC DEL PROGRAMA ANUAL 

D’ACTUACIONS 2020 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 

BOSCOS DEL BAGES NORD CORRESPONENTS A ACLARIDES DE 

PLANÇONEDA A LA FINCA MAS GRAS DE CALLÚS (Expedient número 

BBN012020) 

 

Lloc: Trobada virtual  

Data: 7 de juliol de 2020 

Caràcter: ordinari 

Hora: 9:00 a 13:16 

 

La tècnica de la OTPMIFDA no forma part de la Junta de l’APF però hi dona suport 

tècnic, i participa a la reunió amb veu però sense vot. 

Antecedents 

El 19 de juny de 2020 es va publicar a la pàgina web de la Federació Catalana 

d’Associacions de Propietaris Forestals BOSCAT (www.boscat.cat) l’anunci de 

contractació de treballs forestals en el marc del programa anual d’actuacions 2020 

que l’APF desenvolupa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona amb número 

d’expedient BBN012020. 

L’obra consisteix en l’execució d’aclarides de plançoneda de pi blanc que poden 

anar acompanyades de selecció de tanys de roure i alzina a la finca Mas Gras de 

Callús, propietat d’un soci de l’APF. Aquestes feines s’han d’executar durant el 

2020. L’expedient es va dividir en 4 lots per tal de facilitar l’execució dins del 

termini establert. 

El pressupost màxim de licitació de la contractació per a cadascun dels lots es fixa 

en les següents quantitats: 

LOT 1 ha/km €/unitat BASE IVA TOTAL 

Aclarida de plançoneda 18,25 1.180,00 21.535,00 4.522,35 26.057,35 

Secció de servei 1 banda 1,40 900,00 1.260,00 264,60 1.524,60 

   22.795,00 4.786,95 27.581,95 

LOT 2      

Aclarida de plançoneda 14,43 1.400,00 20.202,00 4.242,42 24.444,42 

Secció de servei 1 banda 0,10 900,00 90,00 18,90 108,90 

Secció de servei 2 bandes 0,40 1.800,00 720,00 151,20 871,20 

   21.012,00 4.412,52 25.424,52 

LOT 3      

Aclarida de plançoneda 12,20 1.800,00 21.960,00 4.611,60 26.571,60 

   21.960,00 4.611,60 26.571,60 

LOT 4      

Aclarida de plançoneda 11,72 1.850,00 21.682,00 4.553,22 26.235,22 

Secció de servei 1 banda 0,22 900,00 198,00 41,58 239,58 

   21.880,00 4.594,80 26.474,80 

 

http://www.boscat.cat/


En el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de l’anunci es van rebre ofertes 

per part de les següents empreses: 

- Explotacions forestals Bioverd SL 

- Agroforestal Zoagh SL 

- Obres Forestals Sardà SL 

- Totbosc SL 

- Serfo-Esmi SL 

- Adomgri SLU 

- Serveis Forestals Hugtrans SL 

- Planas Forestal SL 

- Zaracho Forestal SL 

- Treballs Forestals del Berguedà SL 

- Forestomar SL 

- Joan Llorà Almeda 

- Jaume Molina Anadón 

- Forest-Bages SLL 

Després de l’obertura de totes les ofertes, es va comprovar la documentació 

entregada i es van detectar errors o mancances en la documentació aportada per 

13 empreses. Es va informar a tots els membres de la Junta mitjançant correu 

electrònic d’aquesta situació, alhora que es recordava que els Plecs contemplaven 

la possibilitat de poder subsanar la documentació sempre que no impliqués una 

modificació de l’oferta econòmica. 10 membres de la Junta van respondre 

afirmativament i es va requerir la correcció de documentació a les empreses 

afectades, donant com a termini per entregar-la 5 dies hàbils. 

 

Lloc: Trobada virtual  

Data: 15 de juliol de 2020 

Caràcter: ordinari 

Hora: 9:00 a 11:42 

 

Un cop esgotat el termini, es va tornar a revisar la documentació entregada i es va 

informar a la Junta que algunes de les empreses quedaven excloses del concurs, bé 

per no haver entregat la documentació correcta o bé per no haver-la fet arribar 

dins del termini establert. Aquestes empreses són: 

- Explotacions forestals Bioverd SL 

- Zaracho Forestal SL 

- Forestomar SL 

- Joan Llorà Almeda 

- Forest-Bages SLL 

Es va passar a avaluar les ofertes econòmiques de la resta de candidats. Com que 

només una de les empreses havia manifestat prèviament l’ordre de preferència dels 

lots a adjudicar i no era la que tenia el preu més competitiu, es van anar adjudicant 

en funció del preu de sortida, de major a menor, o sigui: Lot 1, Lot 3, Lot 4 i Lot 2. 

Un cop avaluades les ofertes econòmiques, es van detectar una sèrie de baixes que 



segons la fórmula que consta en el Plec de condicions administratives s’han de 

considerar temeràries.  

Es va informar a la Junta i es va procedir a demanar que justifiquessin com és que 

podien fer les feines que s’ofertaven pel preu proposat. En el cas del Lot 3, hi havia 

un empat entre dues empreses i se’ls va requerir a totes dues. 

Les empreses van ser: 

Lot 1: Serfo-Esmi SL 

Lot 2: Serveis Forestals Hugtrans SL 

Lot 3: Agroforestal Zoagh SL i Adomgri SLU 

Lot 4: Jaume Molina 

El termini per a enviar la justificació va ser de 5 dies hàbils. 

 

Lloc: Trobada virtual  

Data: 23 de juliol de 2020 

Caràcter: ordinari 

Hora: 9:00 a 11:49 

 

Un cop transcorregut el termini establert, no es va obtenir resposta per part de 

Serveis Forestals Hugtrans SL, es va rebre la renúncia per part d’Adomgri SLU i la 

justificació per part de la resta d’empreses. 

Es va informar a la Junta, adjuntant còpia dels correus rebuts i de les justificacions 

aportades. 10 membres de la Junta han respost afirmativament, i per tant, 

s’accepten les justificacions aportades. 

Donat que l’empresa a qui s’havia requerit la justificació pel preu del Lot 2 no ha 

donat resposta, s’adjudica a l’empresa que tenia el preu més competitiu després 

d’aquesta i que no tenia cap altre lot adjudicat. En aquest cas, no hi havia baixa 

temerària i no cal demanar cap justificació. 

L’adjudicació dels lots és la següent: 

Lot 1: Serfo-Esmi SL 

Lot 2: Adomgri SLU 

Lot 3: Agroforestal Zoagh SL  

Lot 4: Jaume Molina 

 

Al següent quadre s’adjunten els preus que van presentar les empreses admeses 

un cop avaluada la documentació aportada. 



 

PREUS 
SENSE 

IVA 

Agroforestal 
Zoagh SL 

Obres Forestals 
Sardà SL 

Totbosc 
SL 

Serfo-Esmi 
SL 

Adomgri 
SLU 

Serveis 
Forestals 
Hugtrans 

SL 

Planas 
Forestal SL 

Treballs 
Forestals 

del 
Berguedà 

SL 

Jaume 
Molina 

LOT 1 19370,00 19510,00 20422,50 15580,00 20422,50 21335,00 21209,00 20722,73 20978,70 

LOT 2 17314,50 18847,50 18991,80 15060,00 18126,00 17404,50 18758,50 19455,56 18070,32 

LOT 3 18300,00 19520,00 19154,00 16470,00 18300,00 18910,00 19520,00 20716,98 19324,80 

LOT 4 18342,00 18950,00 19770,40 16562,00 19536,00 20122,00 18928,00 20838,10 18816,80 

 

Es marquen en verd les adjudicacions i en taronja les que tenien possibilitats però 

es van descartar perquè ja tenien un lot adjudicat o bé van renunciar o bé no van 

justificar la baixa temerària. 
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