
 

 
 

ACTA ASSEMBLEA  EXTRAORDINÀRIA DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 

BERGUEDANS PER A LA BIOMASSA 

 

ÒRGAN. 

Assemblea de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa. 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

Data:                  17 de desembre de 2014 

Número:             

Caràcter:           extarordinària. 

Temps de celebració: 

                    Constitució:    17:00 hores 

                    Aixecament:   17:45 hores 

 

Lloc de celebració: Sala de reunions de la seu de la Mancomunitat. 

 

ASSISTENTS. 

 

President. 

Jesús Calderer Palau. 

 

Vicepresident. 

Joan Tor Tomàs 

 

Tresorer. 

Joan Marcos  Mahon. 

 

Vocals. 

Nicolas Viso 

Dolors Gonzalez Dama 

Vicenç Linares 

 

 

 



 

 
 

Gestor de la Mancomunitat. 

Miguel Angel Sobrino Abuja. 

 

Secretari-interventor. 

Pau Llorens Casas 

 

ORDRE DEL DIA. 

− Lectura i aprovació de l'acta anterior. 

− Adjudicació del contracte de subministrament d'arrendament financer de calderes de 

Biomassa per energia tèrmica en equipaments municipals de les entitats integrants 

de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa. 

− Modificació del pressupost 2014, per a la incorporació de les subvencions de gestió 

forestal sostenible i la construcció d’un centre de Calor  del polígon de la Valldan. 

− Precs i preguntes. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ. 

− Es realitza la lectura de les actes del dia 04 de novembre de 2014 i s’aprova per 

unanimitat. 

− Es realitza un explicació sobre el procés de diàleg competitiu , sobre com s’ha 

realitzat tot el procés i s’ha realitzat una relació de les empreses que van iniciar el 

procés. 

Aquestes empreses van ser Eulen, Ferrovial Servicios, Grup Soler, i Urbaser-

tractaments ecològics. 

Un cop finalitzat el procés, la mesa especial de diàleg competitiu va realitzar la seva 

proposta a l’assemblea amb data 12 de desembre de 2015, proposant 

l’adjudicació al Urbaser S.A- Tractaments Ecològics S.A., el qual compleix les 

condicions bases i ha obtingut una puntuació de 61 punts. 

Vista l’esmentada proposta de la mesa especial de diàleg competitiu pel 

subministrament  d'arrendament financer de calderes de Biomassa per energia 

tèrmica en equipaments municipals de les entitats integrants de la Mancomunitat de 

Municipis Berguedans per a la Biomassa: 

- S’Acorda l’adjudicació a l’empresa Urbaser S.A.-Tractaments Ecològics  

S.A. del contracte de subministrament  d'arrendament financer de calderes de 

Biomassa per energia tèrmica en equipaments municipals de les entitats 



 

 
integrants de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, 

d’acord amb els documents presentats que especifiquen la tipologia de les 

instal�lacions, les millores en preu i noves instal�lacions de l’annex 2 i d’acord 

amb l’acord marc i el document complementari aprovats per l’assemblea de la 

Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa. 

- Que totes les instal�lacions que estan incloses a l’annex 2 que siguin operatives 

per a la instal�lació de les calderes de biomassa seran realitzades per l’empresa 

adjudicatària, amb les mateixes condicions que la resta del municipi. 

- Habilitar un termini de 15 dies  per a la presentació del 5% de fiança i els 

certificats  d’estar al corrent de pagament d’Hisenda i la Seguretat Social. 

− Es presenta la proposta de modificació del pressupost 2014, per la incorporació de 

les subvencions atorgades de Gestió Forestal Sostenible de la Generalitat de 

Catalunya i la construcció d’un centre de Calor  de consum de biomassa al Polígon 

industrial de la Valldan, de la Diputació de Barcelona. 

Partida Núm Descripció Euros 

Funcional Econòmica    

 21001  Gestió Forestal sostenible   79.603,60 

 62701  Centre de Consum de Biomassa 1.500.000,00 

   TOTAL DESPESES 1.579.603,60 

 

S’aprova per unanimitat  la modificació del pressupost de l’any 2014. 

− Els membres de l’assemblea voten la urgència per tal de tractar el següent tema: 

- Adjudicació del pressupost per a la redacció del projecte complementari al 

projecte redactat per a la construcció del centre de Calor de consum de 

Biomassa  al polígon de la Valldan i de tots els documents necessaris per a la 

seva legalització. S’aprova la seva inclusió a l’ordre del dia per unanimitat. 

S’estudien tres propostes presentades de les empreses SERING, ED 

INGENIERIA i ENGINYERIA DOSBES. 

S’acorda adjudicar la redacció del projecte a l’Enginyeria dosbes, amb un 

pressupost de 23.701,23 € més IVA. 

Es condiciona aquesta adjudicació a la subvenció de la Diputació de Barcelona. 

− No hi ha precs i preguntes i es tanca la sessió. 

 

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 

 

Pau Llorens Casas, com a secretari accidental de la Mancomunitat, certifico que el 

seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la sessió identificada. 



 

 
I per que així consti, estenc aquesta acta, el contingut de la qual certifico 

corresponent a la sessió del dia disset de novembre de dos mil catorze, amb el 

vistiplau del president Jesus Calderer Palau. 

 

 

El president                                                El secretari 

 

 

 


