
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’acceptació de la subvenció per a dur a terme la diagnosi de la gestió dels
residus municipals en els polígons industrials de la comarca de l'Alt Empordà en el marc de la
subvenció atorgada per la Diputació de Girona

Fets

ATÈS que en data 2 de gener de 2018 es va publicar al BOP (Núm. 11108), l’edicte d’aprovació
de  la  convocatòria  de  subvencions  per  elaborar  documents  de  planificació  en  l’àmbit  del
desenvolupament local dels ens locals adherits a la XSLPE, anualitat 2018.

ATÈS que en data 13 de febrer de 2018 es va aprovar en sessió de la Junta de Govern el decret
de  presidència  Res  2018/8  en  el  que  s’aprovava  el  projecte  i  la  presentació  d’aquest  a  la
subvenció  de  la  Diputació  per  sol·licitar  el  finançament  de  12.500€ per  a  l’elaboració  del
projecte «Diagnosi de la gestió de residus en els polígons industrials de la comarca de l’Alt
Empordà».

ATÈS que en data 7 de maig de 2018, la Diputació de Girona ens va trametre la notificació de
concessió de la subvenció.

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).
• Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
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• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre , General de Subvencions (RLGS)
• Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions per elaborar
documents de planificació en l'àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis,
promoció i  plans  d'acció de projectes  estratègics  territorials)  dels  ens  local  adherits  a  la
XSLPE, anualitat 2018. BOP Núm. 10071, de 30 de novembre de 2017.
•  Edicte  d'aprovació  de  la  convocatòria  de  subvencions  per  elaborar  documents  de
planificació en l'àmbit del desenvolupament local (plans sectorials,  diagnosis,  promoció i
plans  d'acció  de  projectes  estratègics  territorials)  dels  ens  local  adherits  a  la  XSLPE,
anualitat 2018. BOP Núm. 11108, de 2 de gener de 2018.

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

ACORD

Primer.- Acceptar la subvenció de 12.500€ de la Diputació de Girona per a l’execució de les
actuacions incloses en el projecte Diagnosi de la gestió de residus en els polígons industrials de
la comarca de l’Alt Empordà.

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

Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  s’haurà  d'interposar  recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació,  en els  termes que s'indiquen a l'article  44 de la  Llei  29/1998,  de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, 22 de maig de 2018
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El president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

Ferran Roquer i Padrosa

Prenc raó, En dono fe,
Cap d’Intervenció, El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Aportació econòmica corresponent a l'any 2018 a SUMAR, empresa d'acció social de Catalunya
en concepte de contraprestació dels serveis per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 

Fets

En data 25 de novembre de 2015 la Junta General de SUMAR, Empresa d'Acció Social S.L va
aprovar acceptar la subrogació de tots els drets i obligacions del CASC, incloent els contractes i
convenis subscrits pel mateix, amb efectes econòmics i administratius a partir de l'1 de gener de
2016.

La Junta General de SUMAR, Empresa d'Acció Social S.L en data 14 de setembre de 2016 va
aprovar per unanimitat dels assistents les aportacions anuals a SUMAR com a contraprestació
dels serveis prestats.

La notificació de SUMAR amb registre d'entrada número 9058 de data 3/10/2016 en que ens
comunica que l'aportació econòmica en concepte de contraprestació a la prestació de serveis del
catàleg de serveis de la societat per a l'exercici 2018 que li correspon al Consell Comarcal de
l'Alt Empordà és de 4.724,60 € .

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és soci de SUMAR i com a tal té el compromís d’abonar
la quota de soci anualment.

La Directora Tècnica de Benestar en data 10 de maig de 2018 va informar favorablement a
l'aportació econòmica corresponent a l'any 2018 a SUMAR, Empresa d'Acció Social.  

Fonaments de dret

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

• 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).

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

Primer.- Aprovar l'aportació econòmica que correspon al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
per a l'any 2018. 

Segon.-  Reconèixer  l'obligació  i  ordenar  el  pagament  de  4.724,60  €  (QUATRE  MIL SET
CENTS  VINT-I-QUATRE  EUROS  AMB  SEIXANTA  CENTIMS)  a  SUMAR,  Empresa
d'Acció Social, amb domicili al C/ Pla de Salt, 18 Oficina 2 de Salt (17190). Aquest import
anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 40.2311.22601 del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar aquest acord a SUMAR, Empresa d'Acció Social, així com també al 'Àrea
d'Intervenció de fons d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 22 de maig 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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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de coordinació i monitoratge de transport  escolar.-
Pròrroga del contracte.-

Fets

La Junta de Govern, en sessió de data 21 de març de 2017, va adjudicar el contracte del servei
de coordinació i monitoratge de transport escolar a favor de l'empresa SERUNION SA, amb
CIF  núm. A-59376574.

El contracte es va formalitzar en data 18 d’abril de 2017 i el seu termini d’execució era des del
dia 18 d’abril de 2017 fins al final del curs 2017/2018, amb possibilitat de pròrroga per al curs
2018/2019. 

La Cap de l'àrea de Cultura i Ensenyament, en data 4 de maig de 2018,  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), 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, la consellera delegada de l'Àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Prorrogar, en els seus propis termes i per al curs 2018/2019, el contracte administratiu
subscrit  amb l'empresa SERUNION SA per a la prestació del  servei   servei  de coordinació i
monitoratge de transport escolar.
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Segon.- Autoritzat i disposar la despesa derivada de la present pròrroga, corresponent al període
setembre/desembre 2018, per un import màxim de 6.652,00€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida
35..3262..22799 del pressupost de l’exercici 2018, i una despesa de 10.929,60€, IVA inclòs,  per  al
període gener/juny de 2019, de forma condicionada a l’existència de crèdit adequat  i suficient en el
pressupost de l’exercici 2019.

Tercer.  -Donar-ne  trasllat  a  l'interessat,  així  com també a  l'àrea  de  Serveis  Econòmics  del
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 7 de maig de 2018

La consellera delegada de l'àrea
d’Ensenyament, 

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. 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  contractació  del  servei  de  planificació  i  execució  de  la  campanya  de
recollida de la matèria orgànica.- Requeriment de documentació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 13 de febrer es va aprovar l’expedient de contractació
del servei de planificació i execució de la campanya de recollida de matèria orgànica; es van
aprovar  el  plec  de prescripcions tècniques  i  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars
reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació per a la seva adjudicació.

Durant  el  termini  de  presentació  de  proposicions  es  varen  presentar  les  ofertes  següents:
Terramar, Natura i Cultura SLU; Ecoestudi SIMA SLP; SM Sistemas Medioambientales SL i
Vermican, Soluciones de Compostaje SL.

La Mesa de Contractació, reunida en data 15 de maig de 2018, ha proposat l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa SM Sistemas Medioambientales SL.

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 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

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  SM Sistemas Medioambientales SL perquè en el termini de deu
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació del present acord aporti la documentació
que tot seguit s’indica, amb l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que ha retirat la seva
oferta:
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• Còpia compulsada de l’escriptura de constitució de la societat degudament inscrita al
Registre Mercantil.

• Còpia compulsada de l’escriptura de poders del signant de la proposició
• Certificat conforme l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries
• Certificat conforme l’empresa es troba 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.

• Certificats acreditatius d’haver executat durant els darrers cinc anys un mínim de tres
campanyes d’educació ambiental  o  de treballs  d’educació,  comunicació i  divulgació
ambiental.

• Certificació,  nota  simple  o informació anàloga expedida pel  Registre  Mercantil  que
contingui els comptes anuals des darrers tres anys conclosos.

• Certificats  d’assistència  a  cursos  o  jornades  d’educació  ambiental  i/o  certificats
acreditatius  d’experiència  prèvia  en  campanyes  d’educació  ambiental,  referits  al
coordinador de la campanya, amb un mínim de tres.

• Resguard  acreditatiu  d’haver  fet  efectiu  el  pagament  dels  anuncis  de  licitació,  per
import de  69,48€.

• Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 2.887,5€ o
sol.licitud de constituir-la mitjançant retenció del preu.

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

RECURSOS

Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat.

Figueres, 16 de maig de 2018

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

Josep M. Cervera Pinart Francisco 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 del  servei d’atenció  psicològica  a  infants  i adolescents en
situació de violència.- Acord d’inici.-

Antecedents

Informe-memòria emès per l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, de data 16 de maig
de 2018,  el  qual  informa favorablement  la  contractació del  servei  d’atenció psicològica als
infants i adolescents que han patit o estan patint maltractaments en l’àmbit familiar i escolar,
enel  marc  dels  Serveis  d’Intervenció  Socioeducativa  de  l’àrea  de  Benestar  del  Consell
Comarcal.

Pel Consell  Comarcal de l’Alt Empordà s’estima procedent la necessitat de contractació del
servei d’atenció psicològica a infants i adolescents en situació de violència per tal d’assolir els
objectius que s’esmenten a l’informe-memòria de data 16 de maig de 2018.

La competència objecte del contracte és delegada, establerta com a tal en l’article 25 i ss del DL
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’ organització comarcal
de Catalunya.

Està previst en la fitxa 1.8 del Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà que el Consell presti els serveis d’intervenció socioeducativa.

Examinada la documentació tècnica que s'acompanya, vist l'informe de l’Àrea d’informàtica del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de data 24 d’abril de 2018, i l’informe dels serveis jurídics
del Consell  Comarcal de l’Alt Empordà, de data 17 de maig de 2018 i de conformitat amb
l'establert  a  l'apartat  3  de  la  Disposició  Addicional  Quinzena  de  la  Llei  9/2017  de  8  de
novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen a  l'ordenament  jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.

Fonaments de dret

• Article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
• Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
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• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de bases de règim local.
• Disposició Addicional Quinzena de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

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

ACORDS

Primer. Mostrar la conformitat amb l’informe-memòria signat pel tècnic de l’àrea de Benestar
Social en data 16 de maig de 2018.

Segon.  Iniciar expedient relatiu a la contractació del servei d’atenció psicològica a infants i
adolescents en situació de violència.

Tercer.  No  exigir  la  utilització  de  mitjans  electrònics,  vistos  els  informes  de  l’Àrea
d’informàtica i de serveis jurídics, en el procediment de presentació d'ofertes en relació amb
l'expedient relatiu a la contractació del servei d’atenció psicològica a infants i adolescents en
situació de violència.

Quart. Donar trasllat de l’expedient a l’àrea de Benestar Social.

Figueres, a la data de la signatura electrònica

En dono fe,
El conseller delegat de l'àrea de Benestar, El Secretari,
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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 del subministrament de contenidors de càrrega bilateral per a
la recollida de la fracció orgànica.- Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2018 es va aprovar l’expedient de
contractació  del  subministrament  de  contenidors  de  càrrega  bilateral  i  accessoris  per  a  la
recollida  de  selectiva  de  la  fracció  orgànica  d’origen  domèstic;  es  van  aprovar  el  plec  de
prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars reguladors del contracte
i es va disposar convocar  licitació, per procediment obert i tramitació ordinària.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 12 d’abril de 2018, es
va presentar una única proposició, per part de l’empresa Tècnica de Vehicles Industrials Girona
SL.

La Mesa de Contractació, reunida en data 19 d’abril de 2018, va proposar l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa Tècnica de Vehicles  Industrials  Girona SL per  tractar-se de
l’única oferta presentada i complir els requisits tècnics i econòmics exigits.
Per acord de la Junta de Govern de data 8 de maig de 2018 es va disposar requerir l’empresa
Tècnica de Vehicles Industrials Girona SL perquè  aportés la documentació a què fa referència
la  clàusula  quinzena  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  perquè  constituís  la
garantia definitiva,  per import de 4.698,41€.

L’empresa Tècnica de Vehicles Industrials Girona SL  ha donat compliment en temps i forma a
l’esmentat requeriment.

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.
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- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

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

ACORD

Primer.  -   Adjudicar el contracte de subministrament de 55 contenidors de càrrega bilateral  de
1.500  l.  per  a  la  recollida  selectiva  de  la  fracció  orgànica,  55  guies  d’alienació  per  als
contenidors  i 55 pedals obre tapes a favor de l’empresa Tècnica de Vehicles Industrials SL,
amb NIF B17891300, per un import total de noranta-tres mil nou-cents seixanta-vuit euros amb
trenta-cinc cèntims (93.968,35€),  IVA exclòs  (113.701,70€,  IVA  inclòs),  d’acord amb els
preus unitaris següents:

Tipus  contenidors
càrrega bilateral

Quantitat Preu
unitari

Preu
unitari  +
IVA

Preu Total Preu  total  +
IVA

FORM  de  1500l.  de
capacitat

55 1.633,50€ 1.976,52€ 89.84225€ 108.709,12€

Guia  per  als  contenidors
oferts

55 31,46€ 38,07€ 1.730,30€ 2.093,66€

Pedal obre tapes per als
contenidors oferts

55 43,56€ 52,71€ 2.395,80€ 2.898,92€

El termini de lliurament del subministrament serà de dos  mesos, com a màxim, des de la data
de formalització del contracte.

Segon.-  Disposar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació,  per  un  import  màxim de
113.701,70€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 45.1611.62310 del pressupost de l’exercici
2018.

Tercer.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l’endemà  de la present notificació concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Quart.- Donar  trasllat  del  present  acord  a  l’interessat  i  a  l’àrea  de Serveis  Econòmics  del
Consell Comarcal.
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RECURSOS

Contra  aquest  acord,  que  és  immediatament  executiu  i  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
eltermini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Transcorregut  el  termini  d'un mes,  comptat  des del  dia següent  al  de  la  seva interposició,
sensenotificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat per
silenci  administratiu  negatiu,  acabada  la  via  administrativa  i  expedita  la  via  contenciosa
administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa,
o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.

-  El  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera Pinart

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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