
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al contracte derivat d'acord marc del servei de recollida selectiva i gestió dels
residus especials del Consell Comarcal. Pròrroga.-

Fets

La Junta de Govern, en sessió de data 2 de juny de 2015, va adjudicar el contracte derivat
d'acord  marc  del  servei  de  recollida  selectiva  i  gestió  dels  residus  especials  del  Consell
Comarcal a favor de  l'empresa Bidones J. Garcia SL, amb NIF núm. B60192937, pel preu de
14.321,375€.

El contracte es va formalitzar en data 15 de juny de 2015 i la seva durada era d'un any a comptar
des de la data de la seva signatura, amb possibilitat de pròrroga per un any més.

En data 14 de juny de 2016 finalitzava la durada del contracte

La Cap de l'àrea de Medi Ambient, en data 8 de juliol de 2016, ha emès informe en el qual
proposa   la  pròrroga  contractual  prenent  com a  base  la  prestació  satisfactòria  dels  serveis
objecte del contracte.

Fonaments de dret  

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desnvolupa parcialment la Llei 30/2007
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

ACORD

Per tot això, el conseller delegar de l'àrea 

Primer.- Prorrogar, en els seus propis termes i pel termini d’un any, el contracte administratiu
derivat d'acord marc subscrit amb l'empresa Bidones J. P. Garcia SL per a la prestació del servei de
recollida selectiva i gestió dels residus especials del Consell Comarcal. 

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 15 de juny de 2016  fins al 14 de
juny de 2017.

Segon.- Donar-ne trasllat a l'interessat, així com també a l'àrea administrativa d’Intervenció de



Fons d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 19 de juliol de 2016

El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'acceptació d'una subvenció de la Diputació de Girona, per dur a terme el
projecte Creació d'una estructura de prospecció comarcal en el marc de la convocatòria del
Programa de Suport a projectes Singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2016.-

Fets

ATÈS que en data 22 de març de 2016 es va publicar l'edicte d'aprovació de la convocatòria del
Programa de Suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, núm. 26.

ATÈS el projecte aprovat  Creació d'una estructura de prospecció comarcal amb un cost
total  de  17.000 €,   presentat   a  la  Diputació  de  Girona,  dins  de  la  convocatòria  per  a  la
concessió  de  subvenció  al  Programa  de  suport  a  projectes  singulars  de  desenvolupament
econòmic, 2016.

ATÈS que, en data 06 de juliol de 2016 arriba  l'aprovació de la  subvenció per un import de
12.750 €, per l'execució de les actuacions incloses en el projecte aprovat.

ATÈS el  resum de  les  actuacions,  pressupost  i  calendari  d'execució  previstos,  i  per  tal  de
complir amb les bases reguladores per a subvencions de projectes singulars de desenvolupament
econòmic, publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 36 de 23 de febrer de
2016, és l' especificat en l'annex 1.

Fonaments de dret

• Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del  govern  local

(LMMGL).
• Edicte  d'aprovació  de les  bases  reguladores  per  a  subvencions de  projectes  singulars  de

desenvolupament econòmic, Butlletí Oficial de la Província de Girona, Núm. 36, de 23 de



febrer de 2016.
     

Per tot això, el President del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Acceptar  la  subvenció  de   12.750 € (dotze  mil  set-cents  cinquanta  euros)  de  la
Diputació de Girona, per l'execució de les actuacions incloses en el projecte  Creació d'una
estructura de prospecció comarcal,  en el  marc  de la  convocatòria  de  Programa  Suport  a
projectes singulars de desenvolupament econòmic.

Segon.-  Donar trasllat a l'àrea d'intervenció als efectes adients.

Figueres, 19 de juliol de 2016
El President del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,

Ferran Roquer i Padrosa

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis consistents en la redacció d'un estudi tècnic per a
la  implantació  del  servei  de  recollida  de  la  FORM  a  diversos  municipis  de  la  comarca.-
Suspensió del contracte.-

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal,  en sessió de data 12 d'abril de 2016, va acordar
declarar  com a  oferta  més  avantatjosa  d'entre  les  presentades  a  la  licitació  dels  serveis  de
redacció d'un estudi tècnic per a la implantació del servei de recollida de la FORM a diversos
municipis de la comarca, l'oferta presentada per l'empresa ATC-SIG SL i requerir-la perquè
aportés la documentació a què feia referència la clàusula catorzena del plec i perquè acredités
haver constituït la garantia definitiva.

En sessió de data 31 de maig de 2016, la Junta de Govern va acordar excloure de la licitació
l'empresa ATC-SIG SL  per no haver acreditat la solvència tècnica exigida per a l'execució del
contracte.

L'esmentat acord va ser notificat a l'empresa ATC-SIG SL en data 14 de juny de 2016 (R/S
núm. 4451, de 02/06/2016).

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 21 de juny de 2016, va acordar
adjudicar  el  contracte  esmentat  a  favor  del  Sr.  Jordi  Colomé  Dalmau  (Tràmit  Serveis
d'Enginyeria), pel preu de setze mil cent cinquanta euros (16.150,00€), IVA exclòs, per tractar-
se de la segona oferta més avantatjosa.

En  data  08/07/2016  (R/E  núm.  2016/7156)  ha  tingut  entrada  al  Consell  Comarcal  escrit
presentat  per  l'empresa  ATC-SIG  SL,  representada  pel  Sr.  Francesc  Alemany  i  Martínez,
interposant recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2016,
en què se la va excloure de la licitació.

Per altressí de l'escrit presentat, l'entitat recurrent sol·licita, a l'empara del que preveu l'article
111 de la Llei  30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment  administratiu comú, que s'acordi la suspensió de l'acte administratiu impugnat
a fi d'evitar majors perjudicis a les parts afectades.

En compliment del que estableix la  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment  administratiu comú, en el seu article 112,  apartat
2, per resolució de Presidència de data 12 de juliol de 2016 s'ha acordat donar trasllat del recurs
de reposició interposat  per  l'empresa ATC-SIG SL a  tots  els  interessats en el  procediment,
atorgant-los  un  termini  d'audiència  de  deu  dies  hàbils  per  tal  que  al·leguin  el  que  creguin
procedent en relació al mateix. Per tant, en aquests moments es troba pendent la resolució del



recurs de reposició esmentat.

La secretària del  Consell  Comarcal  ha emès informe de data 18 de juliol  de 2016 amb les
consideracions jurídiques següents:

«Primera.-  La  Llei  30/1992,  de 26  de novembre,  de  Règim Jurídic  de les  Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el seu article 111, apartat 2, estableix la
possibilitat,  per part de l’òrgan que hagi de resoldre el recurs, de suspendre l’execució de
l’acte impugnat, d’ofici o a sol·licitud del recurrent, prèvia ponderació, suficientment raonada,
entre el perjudici que causaria a l’interès públic o a tercers la suspensió i el perjudici que es
causa al recurrent com a conseqüència de l’eficàcia immediata de l’acte recorregut, sempre i
quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a)  Que l'execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.

b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret previstes a
l’article 62.1 d’aquesta Llei.

Segona.- L'article 220 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el  text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  preveu  la  possibilitat  que
l'Administració acordi la suspensió del contracte.

Tercera.- Les circumstàncies previstes a l'article 111, apartat 2, de la La Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú,  es donen en aquest cas.

Quarta.-  També  concorren  raons  d'interès  públic  per  aplicar  la  suspensió  del  contracte
prevista a l'article 220 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, ja que en el cas present,  com s'ha
assenyalat, el contracte ja ha estat adjudicat per acord de la Junta de Govern de data 21 de
juny de 2016  a favor del Sr. Jordi Colomé Dalmau (Tràmit Serveis d'Enginyeria), havent-se
formalitzat el corresponent contracte administratiu entre les parts en data 5 de juliol de 2016, i
estant,  doncs,  en  fase  d'execució.  D'altra  banda,  es  troben en  estudi  les  al·legacions
presentades per l'entitat recurrent en el seu escrit d'interposició del recurs de reposició,  en el
qual aquesta sol·licita, com s'ha indicat, la mesura cautelar de suspensió de l'acte administratiu
impugnat a fi d'evitar majors perjudicis a les parts afectades.

Cinquena.- Així doncs, per prudència i per tal d'evitar perjudicis majors a les parts i a l'interès
públic, és procedent acordar la suspensió del contracte adjudicat en data 21 de juny de 2016, el
qual es troba en fase d'execució. Aquesta suspensió s'haurà de perllongar fins a la resolució del
recurs de reposició interposat.»  

Fonaments de dret

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei



de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP),  modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

Per tot  això, el conseller  delegat  de l'Àrea de Medi Ambient  proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Suspendre el contracte de serveis consistent en la redacció d'un estudi tècnic per a la
implantació del servei de recollida de la FORM a diversos municipis de la comarca,  adjudicat
per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2016  a favor del  Sr.  Jordi Colomé
Dalmau (Tràmit Serveis d'Enginyeria), fins a la resolució del recurs de reposició interposat per
l'empresa ATC-SIG SL.

Segon.- Notificar  el  present  acord  a  l'empresa  ATC-SIG SL,  al  Sr.  Jordi  Colomé  Dalmau
(Tràmit Serveis d'Enginyeria) i a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal. 

Figueres, 19 de juliol de 2016

El conseller delegat de l'àrea 
de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig


	ACORD

