
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Requeriment a l'adjudicatari del servei de recollida selectiva de paper, vidre i envasos lleugers,
Sersall'95 SL, perquè a partir del 31 de març de 2018 continuï prestant el servei fins a la nova
adjudicació del servei.

Fets

1-  El  Consell  Comarcal  té  delegades,  mitjançant  conveni  subscrit  amb  62  ajuntaments,  la
competència de la recollida selectiva de paper, vidre i envasos lleugers.

2-  El  Ple  del  Consell  Comarcal,  en  sessió  de  data  2  de  febrer  de  2010,  va  adjudicar
provisionalment el contracte de servei públic de recollida selectiva de paper, vidre i envasos
lleugers en modalitat de concessió a l'empresa SERSALL'95 SL amb NIF 17444167.

3- L'adjudicació definitiva es va acordar per Comissió de Govern  del Consell Comarcal el 16
de març de 2010, acord que va ser  ratificat  al  Ple del 4 de maig de 2010. El corresponent
contracte es va subscriure en data 1 d'abril de 2010.

4- En el Decret 179/1995 en el seu article 235 lletra a) s'estableix que en cas d'extinció normal
del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva
gestió.  D'acord  amb  això,  la  prescripció  del  termini  d'execució  del  contracte,  incloses  les
pròrrogues legalment permeses, finalitza el 31 de març de 2018.

5-  El  contracte  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  SERSALL 95 SL,  empresa
concessionària del servei de recollida selectiva de paper i cartró, envasos de vidre i envasos
lleugers  en àrees  d’aportació a  la  vorera  dels  municipis  que  tenen delegat  aquest  servei  al
Consell Comarcal, inclou la prestació dels següents serveis:

• Servei de recollida selectiva en àrees d’aportació
• Servei de recollida selectiva per a empreses
• Servei de recollida selectiva comercial porta a porta
• Seguiment i comunicació del servei

6- El Consell Comarcal ha iniciat els tràmits per a licitar novament el servei, però no es preveu
que aquest es pugui adjudicar abans de la necessitat de l'inici del servei.

7. En data 31 de gener de 2018 la tècnica de Medi Ambient va emetre informe favorable perquè
es requerís a l'empresa adjudicatària del servei de recollida selectiva de paper, vidre i envasos
lleugers SERSALL'95 SL amb NIF 17444167 perquè a partir de l’1 d’abril de 2018 continuï
prestant el servei fins a l’adjudicació del nou contracte.
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Fonaments de dret

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

- Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

- 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 agost.

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007. 

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.  -   Requerir a l'empresa SERSALL'95 SL amb NIF 17444167 perquè a partir del 1 d'abril
de 2018 i fins a l’adjudicació del nou contracte continuï prestant el servei de  recollida selectiva
de paper, vidre i envasos lleugers  amb els preus vigents al contracte. El preu estimat per aquest
període és de 808.269,08 € que anirà a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del
pressupost vigent: 

Aplicació pressupostària Descripció Import

45.1621.22710 Recollida selectiva 771.596,08 €

45.1621.22712 Recollida selectiva comercial 36.673,00 €

TOTAL 808.269,08 €

Preus unitaris del 2017:

1.- Servei de recollida selectiva en àrees d’aportació:
• 220,97 €/tn per envasos lleugers (IVA no inclòs)
• 44,19 €/tn per paper i cartró (IVA no inclòs)
• 64,08 €/tn per envasos de vidre (IVA no inclòs)
• Cost de l’augment de freqüència de recollida:
− 46,35 €/hora (IVA no inclòs)
Cost del canvi de tipologia de contenidors:
− 46,35 €/hora (IVA no inclòs)

2.- Servei de recollida selectiva porta a porta comercial:
• Preu per desplaçament a un municipi: 1,87 €/km (IVA no inclòs)
• Preu per comerç adherit en un municipi:

◦ Entre 1 i 10 comerços: 11,66 €/comerç adherit (IVA no inclòs)
◦ Entre 11 i 30 comerços: 10,03 €/comerç adherit (IVA no inclòs)
◦ Entre 31 i 50 comerços: 9,71 €/comerç adherit(IVA no inclòs)
◦ Altres: 9,71 €/comerç adherit (IVA no inclòs)
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3.- Servei de recollida selectiva per a empreses:
• Recollida iglú per empresa: 15,50 €/recollida (IVA no inclòs)
• Recollida caixa o compactador per empresa: 46,35 €/recollida (IVA no inclòs)
• Cost d'un servei addicional de recollida: 46,35 €/hora (IVA no inclòs)
• Cost pel servei de neteja dels contenidors: 45,46 €/hora (IVA no inclòs)

La vigència dels preus explicitats en els tres punts anteriors és a partir de l’1 de març de 2017. 

Segon.  -   Autoritzar al gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per a l'execució
de present acord.

Tercer.  -   Sotmetre  aquesta  resolució  a  ratificació  de  la  Junta  de  Govern  d’aquest  Consell
Comarcal en la propera sessió  que se celebri.

Quart.- Donar  trasllat  de  la  present  resolució  a  l'empresa  SERSALL’95  SL i  a  l'àrea  De
Serveis  Econòmics  d’aquest  Consell  Comarcal  per  al  seu  coneixement  i  als  efectes  legals
adients."

Figueres, 31 de gener de 2018

Intervingut i conforme,
L'interventor

Ernest Ruiz Garcia

El president, En dono fe
El secretari,

Ferran Roquer Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Aprovació de la Convocatoria del 17è concurs comarcal de cartells "El tabac i el cor" com a part
de les activitats que es celebren durant el "Dia Mundial sense Tabac" per el 2018 i en el marc de
les bases especifiques aprovades.

Fets

1- El Ple del Consell Comarcal en data 28 de novembre de 2017 va aprovar inicialment les
bases que han de regir  el 17è Concurs de Cartells del Dia Mundial Sense Tabac per a l'any
2018. Aquestes bases han estat publicades al BOP núm. 23 d'1 de febrer de 2018 i al DOGC
núm.7550 de 2 de febrer de 2018.

2- Que un cop finalitzat el termini d'exposició publica de les bases del concurs es pot tramitar
l'aprovació de la convocatòria del concurs a través d'un acord de Junta de Govern.

3- L'objecte del concurs és atorgar un ajut econòmic al guanyador del cartell més original.

4- En el concurs hi podran participar tots els alumnes de ESO dels centres d'ensenyament de la
comarca. La participació podrà ser a títol individual, grupal o col.lectiva. 

5- Els treballs que es presentin hauran de ser inèdits. Al disseny s'haurà d'incloure el lema «El
tabac  i  el  cor»,  la  tècnica  d'elaboració  del  cartell  serà  lliure  en  format  DIN A-3  i  en  2
dimensions.  Darrere de cada cartell hi constarà el(s) nom(s) i edat(s) del autor(s), curs i nom del
Centre.

6-  Els  participants  hauran  de  presentar  la  documentació  requerida  a  les  dependències  del
Consell Comarcal (c. Nou, 48 – 17600 Figueres). El termini de presentació de cartells finalitza
el dia 13 d'abril a les 14h. No s'admetran treballs presentats fora de termini.

7- El cartell guanyador i el(s) nom(s) i centre del(s) seu(s) autor(s) i el lliurament de premis es
tindran lloc el dia 1 de juny de 2018, a les 13h, a la seu del Consell Comarcal.

8- En data 20 de febrer de 2018, la directora tècnica va emetre informe favorable a l'aprovació
de la Convocatoria del 17è concurs comarcal de cartells "El tabac i el cor" com a part de les
activitats que es celebren durant el "Dia Mundial sense Tabac" per el 2018 i en el marc de les
bases especifiques aprovades.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.
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• 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).

• Bases del Concurs Comarcal de Cartells

• Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions

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

ACORD

Primer.- Aprovar la convocatòria del 17è concurs comarcal de cartells "El tabac i el cor" com a
part de les activitats que es celebren durant el "Dia Mundial sense Tabac" per el 2018 i en el
marc de les bases especifiques aprovades.

Segon.- Trametre la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BNDS) 

Tercer.- Consignar la dotació econòmica d'aquests ajuts per un import de 490,00 € a l'aplicació
pressupostària  de  despeses  40.2311.22711  que  porta  el  nom  de  «  Programa  Prevenció
Drogodependències» del pressupost vigent.

Quart.- Facultar indistintament el president,  el  senyor Ferran Roquer i  Padrosa, i el  gerent,
senyor Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes  i gestions com calguin
per executar els presents acords.

Figueres, 27 de febrer de 2018

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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