
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 gestió de residus especials de la xarxa

comarcal de deixalleries de l'Alt Empordà.- Requeriment documentació segona oferta més

avantatjosa.-

Fets

Per acord de Ple de data 21 de maig de 2019 es  va aprovar l’expedient de contractació del

servei de gestió de residus especials de la xarxa comarcal de deixalleries de l’Alt Empordà;

es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques reguladors del contracte i es va disposar convocar licitació per procediment obert

subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.

Durant el termini de presentació de proposicions varen presenta oferta les empreses FCC

Ámbito  SA;  Ecológica Ibérica y Mediterránea SA;  SAICA NATUR SL i  TEGA,  Centre de

Recollida i Transferència SLU.

La Mesa de Contractació, reunida en data 30 de juliol de 2019, va proposar l’adjudicació del

contracte  a  favor  de  l’empresa  SAICA  NATUR  SL  per  haver  presentat  l’oferta  més

avantatjosa.

La Junta de Govern, en sessió de data 3 de setembre de 2019, va disposar requerir la

documentació  a  què  es  fa  referencia  a  la  clàusula  quinzena  del  plec  de  clàusules

administratives particulars a l’empresa SAICA NATUR SL.

L’empresa SAICA NATUR SL no ha dipositat en termini la garantia definitiva exigida, per la

qual  cosa  s’entén  que  ha  retirat  la  seva  oferta  i  procedeix  requerir  l’esmentada

documentació a l’empresa licitadora següent d’acord amb l’ordre de classificació de les

ofertes que figura a l’acta de la Mesa de Contractació.

Fonaments de dret

• LLei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

• Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat

per RD 1098/2001, de 12 d’octubre.



• Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei

30/2017, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no s’oposi a la

Llei.

• Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de  contractació

pública, en allò que no s’oposi a la Llei.

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 Ecológica Ibérica y Mediterránea SA perquè en el termini de deu

dies hàbils des de l’endemà de la notificació del present acord presenti la documentació que

tot  seguit  s’indica,  d’acord  amb les  previsions  de  la  clàusula  15.2  del  plec  de  clàusules

administratives particulars, amb l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que ha retirat la

seva oferta:

• Còpia  de  l’Escriptura  de  constitució  o  modificació   de  la  societat,  inscrita  al  Registre
Mercantil

• Fotocòpia compulsada del NIF de l’empresa
• Documentació acreditativa de la inscripció al Registre General de Gestors de Residus de

Catalunya
• Còpia autèntica dels poders del signant de la proposició
• Fotocòpia compulsada del DNI del signant de la proposició
• Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
• Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries
• Comptes anuals dels darrers tres anys conclosos aprovats i dipositats al Registre Mercantil
• Relació  dels  principals  contractes realitzats  en el  curs  dels  tres últims anys,  d’igual  o

similar  naturalesa  als  de  l’objecte  del  contracte,  amb  indicació  de  l’import,  data,
destinatari, avalats per certificats de bona execució.

• Alternativament,  la documentació relacionada en els  dos apartats  anteriors,  podrà ser
substituïda per documentació acreditativa de la classificació empresarial en la categoria 3
(c)  Grup R, Subgrup 5.

• Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i del rebut acreditatiu de la seva vigència
• Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 5.274,06€.



Segon.- Sotmetre el present acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera
sessió que se celebri.»

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

El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

En dono fe,
La secretària accidental,

Francesca Falcó Roig


