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ACTA D’ AVALUACIO DE LA DOCUMENTACIO INCLOSA EN EL SOBRE B 

PRESENTADA PER A LA CONTRACTACIÓ 2017/02 DEL SERVEI  D’ASSISTÈNCIA 

TÉCNICA DEL PROJECTE PROMINENT-MED DEL CONSORCI DE LA RIBERA 

 
 
 
 
En Algemesí, dijous, 22 / juny / 2017 

 

A la seu de l’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera a Algemesí, essent les 10 hores, 

es constitueix la mesa de contractació presidida pel Sr. Òscar Navarro, President del 

Consorci de la Ribera, com a vocals el Sr. Plàcid Madramany Sanchis, Director de 

l’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera i com a secretari el Sr. Jesús Ribes, 

Secretari-Interventor del Consorci de la Ribera. 

 

De conformitat amb el plec de condicions administratives, director de l’àrea d’Energia 

del Consorci de la Ribera dóna lectura del informe de les propostes tècniques (sobre 

B) emés. 

 

Segons el punt nové del plec de condicions administratives es valorarà fins a un 

màxim de 49 punts, sempre que estiguen degudament justificats, els següents 

aspectes de les propostes tècniques presentades: 

a. Caràcter innovador de la proposta en referència a la utilització de la 

CPTI com a element tractor de la innovació i la seua aplicació de forma 

conjunta/agregada per a municipis menuts. Puntuació màxima 10 punts. 

b. Qualitat tècnica de la proposta. Descripció detallada de 

l’acompanyament i/o assistència tècnica ofertada pel licitador. Puntuació 

màxima 20 punts. 

c. Coordinació del projecte. Es valorarà la qualitat de la proposta tècnica 

referida a la coordinació dels diferents actors (empresa licitadora, Consorci de 

la Ribera, ajuntament d’Alzira, socis transnacionals del projecte i d’altres 

membres del clúster). Principalment pel que fa a la instauració de la CPTI com 

a mecanisme de contractació de l’ajuntament d’Alzira. Puntuació màxima 5 

punts. 
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d. Execució de l’acció de millora de l’eficiència energètica d’un edifici 

municipal. Puntuació màxima 14 punts. 

 

Vista la documentació aportada pels interessats, la mesa decideix a la vista de dit 

informe establir la següent puntuació total: 

 Valoració total de la proposta 

tècnica (punts) 

Ecoinstitut SCCL  34.4 

Enerlis SL  40.2 

 

 

Per altra banda, la mesa es convoca per a l’obertura del sobre C o Proposició 

econòmica el proper dilluns 26 de juny a les 9.00 hores. 

 

L’acte finalitza a les 12.00 hores, i per tal que així conste als efectes de la incorporació 

a l’expedient licitatori, s’estén la present acta. 

 

 

El Presidente de la mesa    El Secretario de la Mesa 

 

 

 

Óscar Navarro Torres    Jesús Ribes Feliu 

 

 

Vocals: 

 

 

 

Plàcid Madramany Sanchis  

 


