
DECRET DE GERÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la denúncia del  contracte menor de subministraments energètics i  per la
prestació del servei de representant a tarifa o mercat a la planta de generació de l'abocador
comarcal controlat de Pedret i Marzá, en el Mercat Organitzat d'Electricitat Espanyol subscrit
amb la societat Factor Energia, SA i, al mateix temps, requerir-li perquè a partir del 11 de maig
continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte.

Fets

1- El Consell Comarcal és titular d'una central de generació de Règim Especial denominada
Abocador controlat comarcal de l'Alt Empordà (dipòsit de Pedret i Marzà), situada al sector
camp de Cagarells, del terme municipal de Pedret i Marzà, degudament inscrita en el Registre
d'Instal·lacions  de  Producció  en  Règim Especial  a  que  és  refereix  l'article  21.4  de  la  Llei
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.

2- Que la instal·lació de generació, de la qual és titular el Consell Comarcal, compta amb els
equips de mesura d'energia elèctrica necessaris  que permetin la seva liquidació,  facturació i
control de conformitat amb el Reia Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat
de producció d'energia elèctrica en règim especial.

3-  En data  21 de desembre de 2010 la  Comissió de Govern d'aquest  Consell  Comarcal  va
aprovar adjudicar, a favor de Factor Energia, SA, amb NIF A-61893871, el contracte menor de
caràcter tècnic per la prestació del servei de representació a Tarifa o Mercat (agent venedor
d'energia  elèctrica)  en  nom  propi  i  per  compte  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà
consistent  en la  gestió de l'energia exportada per  la instal·lació de generació a la  xarxa de
distribució. 

4- En data 10 de maig de de 2011 es va signar el contracte de serveis amb la societat Factor
Energia SA.

5- D'acord amb la clàusula 14 del contracte cal procedir a la denúncia del mateix amb una
antelació mínima de 2 mesos al seu venciment. 

6- 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, el termini d'execució del contracte finalitza el 10 de maig de 2018.

7- 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.
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8. En data 19 de febrer la tècnica de Medi Ambient va emetre informe favorable perquè es
procedís  a  la  denúncia  del  contracte  amb la  societat  Factor  Energia  SA i  al  mateix  temps
requerir-li que a partir del 10 de maig de 2018 i fins a l’adjudicació del nou contracte, com a
màxim fins a 31 de desembre de 2018,  continuï prestant el servei.

9. El preu estimat per la prestació del servei durant aquest el període del 10 de maig de 2018
fins a 31 de desembre de 2018 és de 5.989,50 € (IVA Inclòs) que anirà a càrrec de l'aplicació
pressupostària de despeses 45.1623.22699 del pressupost vigent.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- 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).
- 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).

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Denunciar el contracte menor  de subministraments energètics i per la prestació del
servei de representant a tarifa o mercat a la planta de generació de l'abocador comarcal controlat
de Pedret i Marzà, subscrit amb la societat Factor Energia, SA, per tal que es procedeixi a la
resolució de l contracte amb efectes a partir del 10 de maig de 2018. 

Segon.-  Requerir,  tanmateix, a la societat  Factor Energia SA amb NIF A-61893871,  com a
empresa adjudicatària del servei de representant a tarifa o mercat a la planta de generació de
l'abocador comarcal controlat de Pedret i Marzá, perquè a partir del 10 de maig de 2018  i fins a
l’adjudicació del nou contracte, com a màxim fins a 31 d desembre de 2018, continuï prestant el
servei. 

Tercer.- Autoritzar la despesa per la prestació del servei durant el període del 10 de maig de
2018 fins a 31 de desembre de 2018 per un import màxim de 5.989,50 € (IVA Inclòs) que anirà
a càrrec de l'aplicació pressupostària de despeses 45.1623.22699 del pressupost vigent.

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

Cinquè.-  Donar trasllat de la present resolució a la societat Factor Energia SA i a l'àrea de
Servis Econòmics del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
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Figueres, 2 de març de 2018

Intervingut  i conforme,
L'interventor

Ernest Ruiz Garcia

El gerent, En dono fe
El secretari

Josep M Marcé Company  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

Expedient relatiu a la contractació dels serveis de coordinació de seguretat i salut de les obres de
construcció  del  Centre de Tractament de  Residus, fase 2.- Requeriment de documentació a
l'oferta més avantatjosa

Fets

Per acord  de la Junta de Govern de data 6 de febrer de 2018 es va aprovar l’expedient de
contractació dels serveis de coordinació de seguretat  i  salut de les obres de construcció del
Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, fase 2; es van aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va
disposar convocar la licitació per procediment obert i tramitació ordinària.

Durant el termini de presentació de proposicions s’ha presentat les ofertes següents:

1. e-SCENTIA GLOBAL SL,
2. IDEA 10 INTEGRAL SL 
3. M. Carme Domènech Garcia
4. B45 APARELLADORS SCP 
5. e3 SOLINTEG SL
6. Adolf Cabañas Egaña
7. Angel Gonzalo López
8. TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 
9. CARBÓ ENGINYERS 
10. SGS TECNICS SA
11. GRUVASA 2015 SL

La Mesa de Contractació, reunida en data 12 de març de 2018, ha proposat l’adjudicació del
contracte  a  favor  de  l’empresa  GRUVASA  2015  SL  per  haver  presentat  l’oferta  més
avantatjosa.

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), 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.
- Decret Llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública
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Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.-Requerir  l’empresa GRUVASA 2015 L perquè en el  termini  de deu dies  hàbils  a
comptar  des de l’endemà de la  notificació d’aquest  acord presenti  la  documentació que tot
seguit s’indica, amb l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que ha retirat la seva oferta:

• Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries
• Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
• Document d’alta a l’IAE relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte

del contracte o darrer rebut de l’Impost acompanyat d’una declaració responsable de no
haver estat donat de baixa a la matrícula de l’Impost. Si l’empresa es troba en algun
supòsit  d’exempció  recollit  a  l’apartat  1  de  l’article  82  de  l  Text  refós  de  la  llei
reguladora  de  les  hisendes  locals,  haurà  d’aportar   una  declaració  responsable  on
s’especifiqui el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de les
persones obligades tributàriament.

• Fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució o modificació de la societat inscrita
en el Registre Mercantil.

• Fotocòpia compulsa del NIF de l’empresa
• Fotocòpia compulsa de l’escriptura de poders del signant de la proposició, inscrita en el

Registre Mercantil o en el Registre Oficial corresponent.
• Fotocòpia  del document nacional d’identitat o del passaport del signat de la proposició

legitimada notarialment.
• Resguard  acreditatiu  d’haver  fet  efectiu  el  pagament  dels  anuncis  de  licitació,  per

import de 52,50€
• Resguard acreditatiu d’haver constituït la fiança provisional per import de 399,50€

Segon.  -   Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.

Figueres, 19 de març de 2018

En dono fe,
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient, El Secretari,

Josep M. Cervera Pinart Francisco Muñoz Cameo
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