
Res:    2021/77
R/N: 06/JS/rs  (Núm. Exp: 2021/163)

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient  relatiu  a  l'acceptació  de la  donació  econòmica  de la  Fundació  Bancària  Caixa

d'Estalvis i Pensions de Barcelona per a l'execució del Projecte Okup'Alt 2021.

Fets

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant decret de presidència de data 5

de febrer de 2021, va acordar sol·licitar a la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de

Barcelona una donació econòmica per el projecte OKUP’ALT 2021. La quantitat sol·licitada

era de 4.000,00 euros.

Atès que l’entitat Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, va acordar en

data  15  de  març  de  2021,  ingressar  la  donació  econòmica  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt

Empordà per import de 4.000,00 euros, per dur a terme el projecte OKUP’ALT 2021, amb

número d’expedient 2021/143.

Atès  que  en  l’expedient  consta  informe  tècnic  favorable  a  l’acceptació  de  l’import  de

4.000,00 euros concedits per Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona per

dur a terme el projecte OKUP’ALT 2021.

Atès que el  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà preveia en el  pressupost comarcal  inicial

aprovat de l'any 2021 a l'aplicació pressupostària d'ingressos 60.48000 «LA CAIXA OKUP’ALT

2018» i per import de 4.000,00 euros.

Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

Per part dels serveis jurídics no consta cap informe jurídic.



Fonaments de dret

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de

Subvencions (en endavant, “RLGS”).

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i

Serveis dels ens locals (“ROAS”).

- Pla estratègic de subvencions del CCAE.

- Bases d'execució del pressupost 2021

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

públiques

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

- L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidència, d’acord amb el

Decret de Presidència amb número de resolució 2019/232 de data 16 de juliol de 2019.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

-  Acceptar  la  donació  econòmica  atorgada  per  import  de  4.000,00  euros  per  al

finançament de despesa corrent (o capital) i per al projecte OKUP’ALT 2021.

-  Consignar l’import 4.000,00 euros a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.48000.

-  Disposar  del  crèdit  per  import  de  4.000,00  euros,  a  la  partida  60.3371.22610  del

Programa de Formació i Ocupació del vigent pressupost de despeses, degut a que ja

s’ha formalitzat  l’ingrés de la col·laboració  econòmica de la Fundació Bancària  Caixa

d'Estalvis i Pensions de Barcelona «La Caixa».



-  Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

-  Notificar-ho a la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”,

així com a les àrees administratives de Serveis Econòmics i de Joventut d’aquest Consell

Comarcal per al seu coneixement i als legals efectes adients.

-  Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que

tingui lloc.

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.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri

oportú en defensa dels seus interessos.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

Prenc raó,
Cap d'intervenció 

Toñy Asensio Belmonte

La presidenta, En dono fe
 La secretària,

Sònia Martínez Juli Cristina Pou Molinet

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom VWEBABSIS de la

seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.



R/N:07/CC/lf (Núm. Exp:2021/169)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt

Empordà i l'Ajuntament de Figueres , l’Ajuntament de Roses i el Setmanari de l’Alt Empordà

per dur a terme l’acció “Premis Emprenedors Alt Empordà” a partir de l’edició 2021, inclosa, i

següents, i a l’aprovació de les bases especifiques reguladores dels Premis Emprenedors de

l’Alt Empordà per a l’any 2021.

Fets

Els Premis Emprenedors Alt Empordà es van iniciar l’any 2009 per dinamitzar i promoure la
iniciativa emprenedora a la comarca de l’Alt Empordà i el reconeixement de l’aportació que
les  noves  iniciatives  empresarials  fan  com  a  eina  de  dinamització  de  l’activitat
socioeconòmica i de creació de llocs de treball.

L’any 2021 es durà a terme la tretzena edició dels Premis Emprenedors Alt Empordà.

Els  organitzadors  dels  premis  són  Fòrum  Imagina,  l’Associació  de  Joves  Empresaris  i
Emprenedors  de  Girona,  Ajuntaments  de  Figueres  i  Roses,  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà i el Setmanari de l'Alt Empordà. 

Els Premis Emprenedors Alt Empordà són els únics premis d’àmbit comarcal a l’Alt Empordà
sobre aquesta temàtica.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Roses i el
Setmanari de l’Alt Empordà tenen la voluntat afavorir l’esperit emprenedor, i premiar als i les
estudiants dels Instituts de la comarca, a persones emprenedores que vulguin crear una
empresa i als empresaris/aries de la comarca. 

Que  el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Roses
i el Setmanari de l’Alt Empordà comparteixen aquests objectius i consideren que la millor
manera per aconseguir-los és per mitjà d'un conveni de cooperació entre totes les entitats
pel desenvolupament de l’organització dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà atorgant
diferents premis en les categories següents: 



• Premi Jove Empresari/a: es premiarà a l’empresari/a empordanès/a menor
de 42 anys que hagi tingut una trajectòria empresarial destacada.

• Premi  Emprenedor:  es  premiarà  als  emprenedors/es  amb  el  projecte
d’empresa més viable, innovador i amb major potencial de creixement.

• Premi a la Millor Idea de Negoci:  es premiaran les idees de negoci  més
creatives dels estudiants dels Instituts de la comarca (ESO, Cicles Formatius
i Batxillerat).

• Premi a la Innovació: es premiarà a l’empresari/a empordanès/a que hagi
destacat per a la seva capacitat d’innovar en producte, servei o processos.

• Premi a la Innovació Turística: es premiarà a l’empresari/a empordanès/a
que hagi  destacat  per  la  seva  capacitat  d’innovar  en producte,  servei  o
processos en l’àmbit del turisme.

El  procediment  de  concessió  es regula  a  través  de  tres  tipus d’òrgans,  que són:  òrgan
instructor, òrgans de valoració i òrgans de resolució. 

Per a la valoració de les candidatures presentades es constituiran dos òrgans de valoració,
que tindran caràcter col·legiat. El primer valorarà els criteris objectius i el segon valorarà els
criteris subjectius. 

La valoració final es reflectirà en una acta per a cada categoria de premis, on hi constarà la
valoració total  de totes les candidatures presentades en cadascuna de les categories. La
valoració total serà la suma de les valoracions objectives i de les valoracions subjectives. Les
candidatures premiades, per a cada categoria de premis, seran les que hagin obtingut més
puntuació.

L’òrgan de valoració dels criteris objectius, per a cada categoria dels premis, estarà formada
per un/a representant de cada entitat organitzadora: 

- Un/a representant de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona

- Un/a representant del Setmanari de l’Alt Empordà

- Un/a representant de l’Associació Forum Imagina

- Un/a membre de l’Ajuntament de Figueres

- Un/a membre de l’Ajuntament de Roses

- Un/a membre del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

La valoració final quedarà reflectida en l’acta de valoració dels criteris objectius.



L’Òrgan de valoració dels criteris subjectius, per a cada categoria dels premis, anomenada
comissió d’expertesa, estarà formada per representants de les entitats següents: 

- Un/a representant de l’AEEG (Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona)

- Un/a representant de la Xarxa Empresaries Competents (XEC)

- Un/a representant de la Fundació Altem

- Un/a representant d’EURAM

- Un/a representant de Business Angels Girona

- Un representant del Setmanari de l’Alt Empordà

- Un representant de l’Associació Fòrum Imagina

- Empresaris/àries o professionals de reconeguda vàlua

- Un/a representant de l’Associació Alt Empordà Turisme

- Un/a representant de l’Associació Estació Nàutica Roses-Cap de Creus

- Un/a representant dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà

La compra de les minitauletes del Premi a la Millor Idea de Negoci es farà a través d’una
proposta de realització de despeses de menys de 3.000,00 €,   a l’aplicació pressupostària
65.4331.22600 Activitats de promoció econòmica i ocupacional.quan es concedeixi aquest
Premi.

Al gestor d’expedients s’inclou la proposta del conseller de l’ àrea de Promoció Econòmica, la
memòria del conveni i les bases dels Premis Emprenedors.

Per part dels Serveis Tècnics s’ha informat favorablament la present proposta d’acord.

Per  part  dels  Serveis  Jurídics  del  Consell  Comarcal  de  l’  Alt  Empordà  s’ha  informat
favorablement la present proposta d’acord.

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). 

• 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). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats socials i

econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129. 

• 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  40/2015  del  règim  jurídic  del  sector  públic. Llei  de  l’organització  comarcal  de

Catalunya (TRLOCC). 

• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

• Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

• 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). 

• L’òrgan  competent  per  adoptar  l’acord  d’aprovació  del  conveni,  amb  caràcter  de

subvenció, és  la  Junta  de  Govern  Local  d’acord  amb el  Decret  de  Presidència  amb

número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019. 

• L’òrgan competent per adoptar l’acord d’aprovació de les bases és el Ple comarcal previ

dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d’acord  amb l’article  14.1  del  Decret  Legislatiu

4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització

comarcal de Catalunya.

PROPOSTA

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica del  Consell Comarcal de l’

Alt Empordà, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

Primer.- Aprovar el conveni de cooperació entre el Consell  Comarcal  de l'Alt Empordà i
l'Ajuntament de Figueres , l’Ajuntament de Roses i el Setmanari de l’Alt Empordà per dur a
terme  l’acció  “Premis  Emprenedors  Alt  Empordà”,  a  partir  de  l’edició  2021,  inclosa,  i
següents, que figura com a document annex.



Segon.-  Aprovar  les  bases  especifiques  reguladores  dels  Premis  Emprenedors  de  l’Alt
Empordà per a l’any 2021, que figura com a document annex. La publicació de les bases que
regiran la concessió dels premis en el BOP i la corresponent convocatòria, anirà a càrrec de
l’Ajuntament de Roses. 

Tercer.- Ratificar el present acord a la propera sessió del Ple de la Corporació.

Quart.- Facultar, indistintament, a la Presidenta i al Gerent de la Corporació perquè realitzin
tants actes i gestions com calguin per dur a terme el present acord.

Cinquè.- Publicar el conveni signat al Portal de la Transparència del Consell Comarcal de l’
Alt Empordà de conformitat amb el que estableix l’article 8 de la Llei 19/2014.

Sisè.- Publicar el conveni íntegre en el  DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.

Setè.-  Trametre  el Conveni al  Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014.

Vuitè.- Notificar aquest acord als representants de l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament
de Roses i del Setmanari de l’Alt Empordà.

Novè.-  Comunicar  aquest  acord  a  l’àrea  d’  Intervenció  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà.

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, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

Joan Cano Yañez



La Interventora En dono fe,
El Secretari,

Anna Maria Macià Bové                                Cristina Pou Molinet



R/N:14/RG/mr (Núm. Exp:2021/325)

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 atorgada pel Departament de Treball, Afers

Socials i Família, per al finançament de despesa corrent i per al projecte manteniment CRAE

L'ALBERA

Fets

1- En data 02/12/2019 es va signar el conveni de col.laboració entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per col.laborar en la
gestió  de  16  places  residencials  d’acció  educativa  (CRAE)  ubicades  al  centre  “CRAE
L’ALBERA”, de Figueres, comarca de l’Alt Empordà, per a infants i/o adolescents dependents
de la direcció general d’atenció a la infància i l’adolescència. Exp2019/1403

2- En data 02/01/2020 es va signar l' ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2020 del conveni  
abans esmentat exp2019/1917. En el conveni s'estableix un preu de 121,02€ per estada i
menor.

3- En data 04/11/2020 es va publicar al DOGC el Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de
mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19,
pel qual d'acord a l'article 15 es procedeix a un increment de preus en matèria de serveis
d'atenció a la infància i l'adolescència i en matèria de l'acolliment i l'adopció,   que  també és
d'aplicació als  Serveis de centre residencial d'acció educativa i que correspon a un augment
del mòdul base de 2,72€ menor/dia amb efectes retroactius de l'1 de gener de 2020, per
tant el mòdul base estada/dia serà de 123,74€ menor/dia.

En  el  Decret  d'increment  de  preus  també  refereix  que  es  pagarà  1,50€  per  infant  i
adolescent acollit entre el 13 de març al 31 de desembre del 2020.

4- El  Departament de Treball,  Afers Socials i  Famílies en data 14 de gener de 2021 va
ingressar la quantitat de 13.221,35€ i en data 21 de gener de 2021 va ingressar 6.976,50€
al Consell Comarcal de l'Alt Empordà  corresponents als imports de les estades amb efectes
retroactius a 1 de gener de 2020 i al complement de 1,50€ per menor entre el 13 de març i
el 31 de desembre 2020, segons el detall següent; 
 

 



Increment  mòdul  base  estada/dia
Crae l'Albera gener-octubre 2020

13.221,35€

Complement  1,5€/estada/dia  Crae
l'Albera,

6.976,50€

TOTAL 20.197,85 €
 

5- En l’expedient consta informe tècnic i proposta del conseller favorable a l’acceptació de
l’import de 20.197,85 euros concedits per Departament de Treball, Afers Socials i Família per
dur a terme el projecte o activitat, manteniment CRAE L'ALBERA.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà preveia en el pressupost comarcal inicial aprovat de
l'any 2021 a l'aplicació pressupostària d'ingressos 40.450.40 CRAE L’ALBERA i per import de
708.693,12 euros.

Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

Fonaments de dret

•         Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).

•         Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions (en endavant, “RLGS”).

•         Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals (“ROAS”).

•         Pla estratègic de subvencions del CCAE. 

•         Bases d'execució del pressupost 2021. 

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

l'adopció del següent

ACORD

1.            Acceptar  la  subvenció  atorgada  per  import  de  20.197,85   euros  per  al
finançament de despesa corrent  i per al projecte Manteniment CRAE L’ALBERA.

2.            Consignar  l’import   20.197,85   euros  a  l’aplicació  pressupostària  d’ingressos
40.450.40 .



3.            Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris

 

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, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,                      En dono fe,

La Secretaria,

Àlex Hernández González Cristina Pou Molinet



R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2020/1658)

JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN 

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació  de  les obres de manteniment per pintar l’interior de la
seu del  Consell  Comarcal  i  les  façanes  del  Centre  Residencial  d’Acció  Educativa  (CRAE)
L’Albera. Requeriment justificació ofertes incurses en presumpció d'anormalitat. 

Fets

La Junta de Govern, en sessió de data 26 de gener de 2021, va acordar aprovar l'expedient
de contractació i convocar la licitació, per procediment obert simplificat abreujat i tramitació
ordinària, de  les obres de manteniment per pintar l’interior de la seu del Consell Comarcal i
les façanes del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE)  L’Albera, dividides en dos lots:

- Lot 1: Pintura interior de la seu del Consell Comarcal, amb un pressupost de licitació de

72.059,12€,  IVA  inclòs,  dels  quals  59.552,99  €  corresponen  al  preu  del  contracte  i

12.506,13€ a l’IVA, i una durada de tres mesos.

- Lot 2: Pintura de les façanes del Centre Residencial d’Acció  Educativa (CRAE)  L’Albera,

amb un pressupost de licitació  d’11.864,05€, IVA inclòs, dels quals 9.805,00 € corresponen

al preu del contracte i 2.059,05€ a l’IVA, i una durada d’un mes.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 19 de febrer de

2021, varen presentar oferta les empreses següents:

Lot 1: Jorge Sardà Reñé, Pintfer Dec SL, Decor Vallès 2000 SL, Marc Plana Pintors, SL,

Gestion Diagonal, SL, Estructuras Uno,  Ras 21, SL, Projectes Micma, SL, Rehatec Zenit, SL i

Rt Neogrup, SL

Lot 2: Jorge Sardà Reñé, Pintfer Dec SL, Decor Vallès 2000 SL, Marc Plana Pintors, SL,

Gestion Diagonal,  SL,  Germi Revestimientos SL,  Estructuras Uno,  Ras 21, SL,  Projectes

Micma, SL, Rehatec Zenit, SL i Rt Neogrup, SL



Finalitzat el termini de presentació de proposicions es va donar trasllat de les ofertes a l’àrea

gestora  perquè  procedís  a  la  seva  valoració,  d’acord  amb  els  criteris  de  valoració

quantificables de forma automàtica establerts a l’apartat G del quadre de característiques.

En data 17 de març de 2021 l’arquitecta del Consell  Comarcal  ha emès el corresponent

informe, amb el resultat següent:

CONTRACTISTA
Seu CCAE Façanes CRAE

Preu Garantia Preu Garantia

Jorge Sardà Reñé 38.146,69 48 6.895,60 60

Pintfer Dec, SL 55.979,81 60 9.216,70 240

Decor Vallès 2000, SL 49.544,08 24 8.175,11 120

Marc Plana Pintors, SL 57.207,00 72 8.945,00 98

Gestion Diagonal, SL 58.201,42 36 9.510,26 36

Germi Revestimientos SL 6.400,00 60

Estructuras Uno 53.570,69 24 8.824,50 24

Ras 21, SL 53.889,85 36 9.312,78 36

Projectes Micma, SL 43.390,42 96 8.521,89 108

Rehatec Zenit, SL 52.000,00 63 8.235,00 63

Rt Neogrup, SL 50.560,48 24 8.814,70 24

Resultat de la puntuació i càlcul d’ofertes anormalment baixes::

CONTRACTISTA
Seu CCAE Façanes CRAE

Punts
preu

Punts
Garantia

Total
punts

Punts
preu

Punts
Garantia

Total
punts

Jorge Sardà Reñé 45,00 2,50 47,50 41,52 1,25 42,77

Pintfer Dec, SL 23,96 3,13 27,09 25,20 5,00 30,20

Decor Vallès 2000, SL 31,55 1,25 32,80 32,52 2,50 35,02

Marc Plana Pintors, SL 22,52 3,75 26,27 27,11 2,04 29,15

Gestion Diagonal, SL 21,34 1,88 23,22 23,13 0,75 23,88

Germi Revestimientos SL - - - 45,00 1,25 46,25

Estructuras Uno 26,80 1,25 28,05 27,95 0,50 28,45



Ras 21, SL 26,43 1,88 28,30 24,52 0,75 25,27

Projectes Micma, SL 38,81 5,00 43,81 30,08 2,25 32,33

Rehatec Zenit, SL 28,66 3,28 31,94 32,10 1,31 33,41

Rt Neogrup, SL 30,36 1,25 31,61 28,02 0,50 28,52

MITJANA 32,06 32,29

MITJANA – 10% 28,85 29,07

Mitjana resta propostes 37,53 35,59

MITJANA + 10% 41,29 39,15

Segons  el mateix informe, un cop aplicats els paràmetres establerts a l'apartat H del quadre

de característiques  per a  la determinació de baixes presumptament anormals,  resulta que

les ofertes presentades per empreses  Jorge Sardà Reñé i Projectes Micma, SL  al Lot 1

(pintura a l’interior de la Seu del Consell Comarcal) i les ofertes presentades per Jorge Sardà

Reñé i Germi Revestimientos SL  al Lot 2 (pintura a les façanes de l’edifici CRAE) incorren en

presumpció d'anormalitat. 

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de

contractes de les administracions públiques.

- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de 30

d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.

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

pública.

- L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord

amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de

2019.

Per tot això, el conseller delegat de l’àrea de Serveis Tècnics, a la vista de l’informe tècnic

que consta a l’expedient,  proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent



ACORD

Primer.- Requerir les empreses Jorge Sardà Reñé i Projectes Micma, SL, pel que fa al Lot 1
(pintura a l’interior de la Seu del Consell Comarcal) i  les empreses Jorge Sardà Reñé i Germi
Revestimientos SL,  pel  que fa al  Lot 2 (pintura a les  façanes de l’edifici  CRAE) perquè,
d’acord amb allò disposat a la clàusula 10.4 del plec de clàusules administratives particulars i
a l’article 149.4 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en un
termini  de 5 dies hàbils  a comptar  des de l’endemà de la notificació  del  present acord
justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell de preus, concretant: 

a) L’estalvi que permeti el procediment utilitzat en els treballs que s’han de dur a terme

b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de

què disposi per executar les obres.

c) La innovació i originalitat de les solucions proposades per executar les obres.

d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o

laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que

incompleixin el que estableix l’article 201.
e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat

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

RECURSOS

Aquest acord no es pot impugnar, ja que es tracta d’una acte administratiu de tràmit no
qualificat

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea
de Serveis Tècnics,

En dono fe
La secretària, 



R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2021/67)

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 vigilància de seguretat sense armes de la
seu del Consell Comarcal. a) Modificació del plec de clàusules administratives particulars.- b)
Retroacció d’actuacions.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 9 de febrer de 2021 es va aprovar l’expedient de

contractació  del servei de vigilància de seguretat sense armes de l'edifici de la seu del

Consell Comarcal; 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, amb un pressupost base de licitació  de 18.944,16€

€, que més 3.978,27€ € en concepte del 21% d’IVA, fan un total  de 22.922,43€, i una

durada d’un any.

L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant del Consell Comarcal en data  16
de febrer de 2021 i durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia
4 de març de 2021, varen presentar oferta les empreses  VILLAGE PROTECT SEGURETAT
SLU;  IB2  SEGURETAT  CATALUNYA SL;  SEGURIDAD LEON 2018  SL  i  GRUPO CONTROL
EMPRESA DE SEGURIDAD SAU. 

Durant el període de presentació de proposicions, arran d'una pregunta formulada per un
empresa licitadora,  es va constatar que s'havia produït un error en la determinació dels
costos salarials del contracte, motiu pel qual s'ha hagut de procedir a la modificació del
pressupost de licitació del contracte.

S'han incorporat novament a l'expedient  l'informe memòria del servei i el plec de clàusules
administratives particulars, amb la modificació del pressupost de licitació abans referida i la
consegüent modificació del valor estimat del contracte.
 



Consta a l'expedient certificat d'existència de crèdit

En  data  19  de  març  de  2021  els  serveis  jurídics  de  la  corporació  han  informat
favorablement el plec de clàusules administratives particulars i l'expedient de contractació,
així com la retroacció de les actuacions del procediment al moment previ a l'aprovació del
plec de clàusules administratives particulars.

Fonaments de dret

- art. 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de

contractes de les administracions públiques.
- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30

d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.
- Decret Llei  3/2016, de 31 de maig,  de mesures urgents  en matèria  de contractació

pública.
- L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord

amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.

Per tant, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD: 

Primer.- Aprovar el nou informe-memòria de data 9 de març de 2021

Segon.-Aprovar  el   plec  de  clàusules  administratives  particulars  modificat  del  servei  de

vigilància de l'edifici de la seu del Consell Comarcal, en el qual s’estableix un  pressupost

base de licitació serà  de 19.251,60€, IVA exclòs, que més 4.042,84 en concepte d'IVA, fan

un total de 23.294,44€, IVA inclòs, i un valor estimat del contracte, de 38.503,20€.

Tercer.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de

23.294,44€  IVA  inclòs,  amb càrrec  a  l'aplicació  20.9201.22703  del  pressupost  i  amb  la

periodificació següent:



Anualitat Import, IVA inclòs

2021 15.529,63 €

2022 7.764,81 €

Quart.- Retrotreure les actuacions del procediment al moment previ a l'aprovació del plec

de clàusules administratives particulars, amb el retorn de les ofertes presentades per les

empreses  VILLAGE  PROTECT  SEGURETAT  SLU;  IB2  SEGURETAT  CATALUNYA  SL;

SEGURIDAD LEON 2018 SL i GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SAU. 

Cinquè.- Publicar  novament l’anunci  de licitació  en el  perfil  del  contractant  del  Consell

Comarcal, amb  els plecs de clàusules administratives particulars modificats, per tal que en

el termini de quinze dies naturals  a comptar des del dia següent a la data de la seva

publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Sisè.- Notificar el  present acord a les empreses  que van concórrer a la licitació 

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La presidenta,

Sònia Martínez Juli

En do fe
La secretària,

Cristina Pou Molinet



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/1626)

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 presa de mostres i realització d’analítiques de

seguiment  de  l’abocador  controlat  comarcal  de  l’Alt  Empordà.-  Requeriment  justificació

oferta incursa en presumpció d'anormalitat.-

Fets

La Junta de Govern, en sessió de data 22 de desembre de 2020, va aprovar l’expedient de

contractació i va disposar convocar la licitació del servei de presa de mostres i realització

d’analítiques  de  seguiment  de  l’abocador  controlat  comarcal  de  l’Alt  Empordà,  amb  un

pressupost base de licitació,  formulat en termes de preus unitaris,  de 8.000,00 €, IVA

exclòs, que més 1.680,00€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 9.680,00 €, i una

durada de sis mesos.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar  el dia 5 de febrer de

2021, varen presentar oferta les empreses següents: MANSERMA INDUSTRIAL SL , CENTRE

D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLIS DE MATERIALS SLU, Dekra Industrial  SAU i

TECNO AMBIENTE SLU. 

Finalitzat el termini de presentació de proposicions es va donar trasllat de les ofertes a l'àrea
gestora  perquè  procedís  a  la  seva  valoració,  d'acord  amb  els  criteris  de  valoració
quantificables  de  forma  automàtica  establerts  en  els  plecs  (apartat  G  del  quadre  de
característiques).

En data 11 de març de 2021 el  director d’explotació del  Centre de Tractament de Residus
de l’Alt Empordà ha emès el corresponent informe, amb el resultat següent:  



Servei :Analí-
ques i altres

Freqüèn-
cia

Unitats  pre-
vistes  con-
tracte

Preu unitaris sense IVA

Tecnoambiente,
SLU

Centre  d'estudis
de la construcció
i anàlisi de mate-
rials, SLU.

Dekra  Indsutrial
SAU

Manserma  In-
dustrial S.L.

Desplaçamet i presa de
mostres

6                 130,
00 € 

                115,0
0 € 

                    130
,00 €         127,14 €

Lixiviats

Mensuals
4                    25,

24 € 
                  28,0
0 € 

                      2
9,00 € 

          30,50
€ 

Trimestral
1                 126,

55 € 
                120,0
0 € 

                      9
8,00 €         114,29 €

Semestral
1                 334,

20 € 
                355,0
0 € 

                    364
,00 €         320,46 €

4  Piezòme-
tres

Mensuals
16                    11,

87 € 
                  15,0
0 € 

                      1
2,00 € 

          13,71
€ 

Trimestral
8                 138,

03 € 
                135,0
0 € 

                    127
,00 €         119,43 €

Anual
4                 312,

09 € 
                325,0
0 € 

                    405
,00 €         285,10 €

Aigües depu-
rades

Mensual
6                 210,

00 € 
                190,0
0 € 

                    156
,00 €         144,46 €

Anual
1                 568,

00 € 
                415,0
0 € 

                    420
,00 €         152,80 €

Gasos 
Trimestral

2                    90,
00 € 

                130,0
0 € 

                    145
,00 €         124,29 €

Taula 1. Ofertes unitàries

Servei
:Analí-
ques i al-
tres

Freqüèn-
cia

Unitats
previs-
tes con-
tracte

Preus totals sense IVA
Puntua-
ció

Tecnoam-
biente SLU

Centre d'es-
tudis  de  la
construcció
i  anàlisi  de
materials,
SLU.

Dekra
Indsutrial
SAU

Manser-
ma  In-
dustrial
S.L.

Tecno-
ambi-
ente,
SLU

Centre
d'estudis
de  la
construc-
ció i anàli-
si  de ma-
terials,
SLU.

Dekra
Indsutri-
al SAU

Man-
ser-
ma
In-
dus-
trial
S.L.

Desplaçamet i pre-
sa de mostres 6

        780,
00 € 

        690,0
0 € 

        780
,00 € 

        76
2,84 € 88,5 100,0 88,5 90,5



Lixiviats Mensuals4         100,
96 € 

        112,0
0 € 

        116
,00 € 

        12
2,00 € 

100,0 90,1 87,0 82,8

Trimes-
tral 1

        126,
55 € 

        120,0
0 € 

          98
,00 € 

        11
4,29 € 77,4 81,7 100,0 85,7

Semes-
tral 1

        334,
20 € 

        355,0
0 € 

        364
,00 € 

        32
0,46 € 95,9 90,3 88,0 100,0

4  Piezò-
metres

Mensuals16
        189,
92 € 

        240,0
0 € 

        192
,00 € 

        21
9,36 € 100,0 79,1 98,9 86,6

Trimes-
tral 8

    1.104,2
4 € 

    1.080,00
€ 

    1.016,
00 € 

        95
5,44 € 86,5 88,5 94,0 100,0

Anual 4
    1.248,3
6 € 

    1.300,00
€ 

    1.620,
00 € 

    1.140
,40 € 91,4 87,7 70,4 100,0

Aigües
depura-
des

Mensual 6
    1.260,0
0 € 

    1.140,00
€ 

        936
,00 € 

        86
6,76 € 68,8 76,0 92,6 100,0

Anual 1
        568,
00 € 

        415,0
0 € 

        420
,00 € 

        15
2,80 € 26,9 36,8 36,4 100,0

Gasos 
Trimes-
tral 2

        180,
00 € 

        260,0
0 € 

        290
,00 € 

        24
8,58 € 100,0 69,2 62,1 72,4

Total   
    5.892,
23 € 

    5.712,0
0 € 

    5.832
,00 € 

    4.90
2,93 € 83,2 85,8 84,1

100,
0

Taula 2. Ofertes totals sense IVA i puntuacions

Empresa
Oferta econòmica
IVA inclòs

Puntuació
obtinguda

Tecnoambiente, SLU 5.892,23 € 83,19
Centre d'estudis de la construcció i anàlisi de materials,
SLU. 5.712,00 € 85,84

Dekra Industrial SAU 5.832,00 € 84,07

Manserma Industrial S.L. 4.902,93 € 100
Taula 3. Ofertes total i puntuacions

Segons el mateix informe, un cop aplicats els  paràmetres establerts a l’apartat H del quadre

de característiques per a la determinació  de baixes presumptament anormals, resulta que

l’oferta presentada per MANSERMA INDUSTRIAL SL incorre en presumpció d’anormalitat.

Fonaments de dret

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

• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de

contractes de les administracions públiques.



• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de 30

d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.

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

pública.

• L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb

el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Per tot això, la consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient, a la vista de l’informe tècnic

que  consta a l’expedient, proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Requerir l’empresa MANSERMA INDUSTRIAL SL perquè, d’acord amb allò disposat

a l’article 149 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el termini de cinc dies hàbils a

comptar des de l’endemà de la notificació del present acord justifiqui la valoració de l’oferta i

en precisi les condicions, de manera particular sobre els següents aspectes:

a) Estalvi que permeti la prestació del servei o el mètode d’analítica i concretament:
 Metodologia de cadascuna de les analítiques.
 Reactius  a  emprar  en  cadascuna  de  les  analítiques.  Costos  associats  a

l’adquisició.
 Materials i maquinària a emprar en cadascuna de les analítiques.
 Especificacions tècniques de la maquinària que permetin contrastar el nivell

de precisió i fiabilitat d’aquesta respecte les analítiques a realitzar.
b) Solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què

disposi  per  prestar  el  servei  d’execució  de  cadascuna  de  les  analítiques  del
contracte. 

c) Innovació i originalitat de les solucions proposades per prestar el servei d’execució
de les diferents analítiques.

d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin el que estableix l’article 201.

e) Possible obtenció d’una ajuda d’Estat.

Segon.-  Autoritzar  indistintament la presidenta i  el  gerent perquè realitzin  tants  actes i

gestions com calguin per a l’execució del present acord.



RECURSOS

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada
de l’àrea de Medi Ambient

En dono fe,
La secretària



R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/412)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Aprovar  la  campanya  de  comunicació  «Si  selecciones  bé,  tot  encaixa»  per  fomentar  el

reciclatge dels residus municipals, reduir la utilització del contenidor gris i sensibilitzar per

millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva.

Fets

1. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegat el servei de recollida selectiva dels residus

dels municipis que ho han sol·licitat a l'àrea de medi ambient. Aquest servei es realitza des

de l'any 1999 per a la recollida selectiva dels envasos de vidre.

2. La comarca de l’Alt Empordà encara no ha assolit  els objectius europeus de recollida

selectiva pel 2020 del 50%, trobant-se a 6 punts d’aquest objectiu.

3. Els objectius pels propers anys són del 55% el 2025 i el 60% el 2030.

4.  Anualment,  des  de  l’Àrea  de  Medi  Ambient,  es  fan  campanyes  vinculades  al  serveis

públics que gestiona, entre aquests, el de recollida, transport i tractament de residus.

5. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà està adherit al conveni marc de col·laboració entre

l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la Sociedad Ecològica para el Reciclado de los

Envases (ECOVIDRIO i ECOEMBES). El conveni determina, entre d’altres, que des d’Ecovidrio

i Ecoembes es finançaran campanyes de comunicació per al compliment dels objectius de

reciclatge previstos.

6.- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en el marc del fons de comunicació del conveni

marc entre l’ARC i Ecovidrio i Ecoembes, disposa del fons següent:



Fons 2018 Fons 2019 Fons 2020 Fons 2021 Total

Ecoembes 12.664,85 12.643,35 9.256,02 12.319,54 46.883,76 €

Ecovidrio 3.176,80 3.196,28 3.221,20 3.253,60 12.847,64 €

7. L’àrea de medi ambient del CCAE s’ha elaborat, un any més, una nova campanya de

comunicació  «Si  selecciones  bé,  tot  encaixa»  per  fomentar  el  reciclatge  dels  residus

municipals, reduir la utilització del contenidor gris i sensibilitzar per millorar la quantitat i la

qualitat de la recollida selectiva, i d’aquesta manera acomplir amb els objectius que estableix

la normativa europea.

8. Que la campanya inclou diferents accions, elaboració de materials, etc. que es descriuen

al document de campanya. Les accions d’aquest document relacionades amb la recollida

selectiva de  paper,  vidre  i  envasos han d’estar  supervisades  pels  Sistemes integrats  de

gestió i l’ARC.

9.-Que hi ha pressupost suficient per completar la part de la campanya no finançada amb

fons d’Ecoembes i ecovidrio.

10.- En data 23 de març de 2021 la tècnica de l'àrea de Medi Ambient va emetre informe

favorable a l'aprovació de la campanya de comunicació «Si selecciones bé, tot encaixa» per

fomentar  el  reciclatge  dels  residus  municipals,  reduir  la  utilització  del  contenidor  gris  i

sensibilitzar per millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva. 

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,  la  consellera  delegada de  l'Àrea  de  Medi  Ambient,  proposa  a  la  Junta  de

Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Aprovar  la  campanya  de  comunicació  «Si  selecciones  bé,  tot  encaixa»  per

fomentar  el  reciclatge  dels  residus  municipals,  reduir  la  utilització  del  contenidor  gris  i

sensibilitzar per millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva.

Segon.- Facultar indistintament la presidenta, senyora Sónia Martínez Juli i al gerent, senyor

Josep m Marcé Company perquè realitzin tants actes i gestions com calgui per dur a terme

la campanya abans citada.

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, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient,

En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet



CRISTINA POU MOLINET - DNI 40442053A (TCAT)TCAT P
Sònia Martínez Juli - DNI 40454986X

R/N:02/CPM/cn (Núm. Exp:2021/454)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació     de     l’expedient  

Expedient relatiu a comparèixer en concepte de demandat en el procediment judicial recurs
d’apel·lació, que es segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona,
fruït de  la  demanda  interposada  per  SOREA,  Sociedad  Regional  de  Abastecimiento  de
Aguas, SAU.-

Fets

Havent vist el recurs d’apel·lació interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Girona (UPSD cont. Administratiu 1, per part de SOREA, contra la sentència
30/2021, de 3 de febrer de 2021 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Girona en el procediment ordinari número 62/2020 A.

Vista la necessitat de disposar de l’assistència jurídica especialitzada per a la defensa dels
interessos d’aquest Consell Comarcal en la tramitació de l’esmentat procediment.

Fonaments     de     dret  

- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya.

- Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

- Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial.



Per tot això, la presidència proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Comparèixer com a demandada en el procediment recurs d’apel·lació que
se segueix en el jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, a instància d’un
recurs presentat per SOREA

Segon.- Designar el Sr. Francisco Luis Muñoz Cameo com a lletrat en defensa dels
interessos del Consell Comarcal, i als procuradors dels tribunals, Sra. M. Àngels Vila
Reyner, Sra.  Coral·lí  Peix  Feliu,  Sra.  Rosa  M.  Bartolomé  Foraster,  Sra.  Elisabeth
Hernández Vilagrasa i Sr. Pablo Sorribes Calle.

Tercer.- Notificar els presents acords al Jutjat per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

Certifico:

La presidenta                                                             La secretària

Sònia Martínez Juli                                                     Cristina Pou Molinet



R/N: 02/FF/pa ( Exp: 2020/1415 )

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  subministrament  d'una  biotrituradora  mòbil.  a)
Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Fets

L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal va emetre informe memòria de data 10
de  novembre  de  2020  en  què  s’informava  favorablement  la  contractació  del
subministrament  d’una  biotrituradora  mòbil  per  a  la  trituració  de  la  poda  de  les
instal.lacions de la xarxa de deixalleries de l’Alt Empordà.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir
els objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La  competència  objecte  del  contracte  és  una  competència  delegada,  inclosa  en el
Programa d’Actuació Comarcal, fitxes núm. 11.14 i 11.15.

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques.

El plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació han estat
informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació en data 10 de març de
2021.



Existeix crèdit suficient a l’aplicació 45.1621.62302 del vigent pressupost del Consell
Comarcal.

Fonaments de dret

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

• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de contractes de les administracions públiques.

• RD 817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei
30/2007,de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic,  en  allò  que  no
s’oposi a la Llei.

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

• L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local
d’acord amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de
data 16 de juliol de 2019.

Per tot això, la consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern l'adopció del següent

ACORD:

Primer.  Aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’una biotrituradora
mòbil per a la trituració de la poda de les instal.lacions de la xarxa de deixalleries de
l’Alt Empordà.

Segon. Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
prescripcions tècniques reguladors del contracte.

Tercer. Convocar  la  licitació  del  subministrament  d’una  biotrituradora  mòbil  per
procediment obert simplificat abreujat, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, i un
pressupost base de licitació de 24.500,00€, que més 5.145,00€ en concepte del 21%
d’IVA, fa un total de 29.645,00€, i un termini d’execució de 60 dies.



Quart. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de
29.645,00€ amb càrrec a l’aplicació 45.1621.62302 del pressupost de l’exercici 2021.

Cinquè. Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil  del contractant del
Consell Comarcal per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia
següent a la data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les
seves propostes.

Sisè. Facultar  indistintament  el  president  i  el  gerent  perquè  realitzin  tant  actes  i
gestions com calguin per a l’execució del present acord.

Setè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient,

En dono fe,

La secretària accidental,

Francesca Falcó Roig



ANNA PALET VILAPLANA - DNI 78002450C (SIG)FRANCES CA FALCÓ ROIG - DNI 40433066D (SIG)

R/N:02/FF/pa (Núm.Exp:2020/1349

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 professionals de manteniment dels webs i

aplicacions on line de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal.-   Adjudicació  .-

Fets

La Junta de Govern, en sessió de data 1 de desembre de 2020, va aprovar l'expedient de

contractació dels serveis professionals de manteniment dels webs i aplicacions onl ine de

l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i va disposar convocar la

licitació per procediment negociat sense publicitat ni concurrència per raons de protecció

d’exclusiva, inclosos els drets de propietat intel.lectual i industrial,  amb un pressupost

base de licitació total de 119.142,50€ , que més 25.019,92 € en concepte del 21% d’IVA,

fa un total de 144.162,42€, i una durada de tres anys i set mesos.

En el mateix acord es va disposar convidar la Sra. Lorena Capel Hernández, propietària
intel.lectual del programari, perquè en el termini de quinze dies naturals a comptar des
del següent a la recepció de la invitació presentés la seva proposició.

La Sra. Lorena Capel Hernández va presentar la seva oferta en termini

La Mesa de Contractació, reunida en data 19 de gener de 2021, va procedir a l'obertura
del sobre únic de la proposta presentada, que contenia l'oferta econòmica següent: un
preu de 119.100,00€, IVA exclòs, que més 25.011,00€ en concepte del 21% d’IVA, fan
un total 144.110,00€.

En la mateixa sessió la Mesa va acordar admetre a licitació l'oferta presentada i requerir a
la cap de l'àrea de Medi Ambient perquè donés inici a la fase de negociació de l'oferta
inicial.



Mitjançant  informe de  data  2  de  febrer  de  2021 la  cap  de  l'àrea  de  Medi  Ambient
manifesta que, requerida la Sra. Lorena Capel perquè millorés la seva oferta, aquesta
va manifestar que mantenia la seva oferta atès que aquesta ja contemplava un conjunt
de millores i descomptes del servei.

La Mesa de Contractació, reunida en data 9 de febrer de 2021, i a la vista de l'esmentat
informe, proposa adjudicar el contracte dels serveis professionals de manteniment dels
webs i aplicacions onl ine de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal en favor de la
Sra Lorena Capel per un import de 119.100,00€, IVA exclòs, que més 25.011,00€ en
concepte d'IVA, fan un total de 144.111,00€, i una durada de tres anys i set mesos, de
forma condicionada a la presentació en temps i forma de la documentació que s'estableix
al  plec  de clàusules  administratives  particulars,  entre  la  qual  l'acreditativa  de  la
constitució de la garantia definitiva.

La Sra. Lorena Capel Hernández ha presentat la documentació requerida; ha constituït
una garantia definitiva per import de 4.160,00€ i ha sol.licitat que la garantia dipositada
per respondre de l’anterior contracte, adjudicat en data 26 d’abril de 2016 i extingit en
data   1 de maig de 2020, per import de 1.790,00€, sigui aplicada per cobrir l’import total
de la garantia requerida per aquest contracte, que és de 5.950,00€.

Fonaments     de     dret  

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei

30/2007, de 30 d’octubre, 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.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú d) Llei 7/1-985,

de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
• 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.
• L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local  

d’acord amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de 
data 16 de juliol de 2019.

Per tant, la consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern l'adopció del següent

ACORD:



Primer.-  Adjudicar el  contracte dels serveis professionals de manteniment dels

webs i aplicacions onl ine de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal a favor

de la Sra. Lorena Capel  Hernández,  amb  NIF  45470682G,  per  un  import  de

119.100,00€, que més 25.011,00€ en concepte d’IVA, fan un total de 144.111,00€

i una durada de tres anys i set mesos

Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació per un import

total de 144.111,00€ amb càrrec a l'aplicació 45 1722 22600 del pressupost i amb

la periodificació següent:

Període Import IVA (21%) Total
2021 33.502,91€ 7.035,61€ 40.538,52€
2022 29.755,00€ 6.248,55€ 36.003,55€
2023 29.755,00€ 6.248,55€ 36.003,55€
2024 26.087.09€ 5.478.29€ 31.565.38€
TOTAL 119.100,00€ 25.011,00€ 144.111,00€

En tractar-se d'una despesa de caràcter plurianual, resta condicionada a

l'existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos.

Tercer.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Helena Valent Nadal,

cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal.

Quart.- Requerir l'adjudicatària perquè, transcorregut el termini dels quinze dies
hàbils següents a la remissió de l’acord d’adjudicació, concorri a formalitzar el
contracte administratiu.

Cinquè- Donar  trasllat  del  present  acord  a  l’interessat  i  a  l’àrea  de  serveis
econòmics del Consell Comarcal.

Sisè.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del contractant
del Consell Comarcal.



   Figueres, a la data de la signatura electrònica.

   La consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient,

  En dono fe
  La secretària accidental,

  Francesca Falcó i Roig



JOSEP MARIA BERNILS VOZMEDIANO
- DNI 40429134X (SIG)

CRISTINA POU MOLINET - DNI 40442053A (TCAT)

R/N:02/FF/pal (Núm. Exp:2020/1163 )

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació dels serveis de publicitat institucional mitjançant premsa

escrita d'abast comarcal.- Adjudicació.-

Fets

La  Junta  de  Govern  Local,  en  sessió  de  data  9  de  desembre  de  2020, va  aprovar

l'expedient de contractació i va disposar convocar la licitació dels serveis professionals de

publicitat institucional  mitjançant  premsa  escrita  d’abast  comarcal  per  procediment

negociat sense publicitat  i  tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de

43.264,00€, IVA exclòs, que més 9.085,44€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de

52.349,44€ i una durada de dos anys, prorrogable per un any més.

En el mateix acord es va disposar convidar a la licitació les empreses Editorial l’Empordà
SLU,  editora  del  setmanari  de l’Alt  Empordà,  i  Noves  Edicions  Altempordaneses  SLU,
editora del setmanari Hora Nova, per tractar-se de les dues úniques empreses que podien
executar les prestacions objecte del contracte amb les característiques requerides.

El pressupost base de licitació del servei de publicitat a cadascun dels setmanaris era de
21.632,00€, que més 4.542,52€ en concepte d'IVA, fa un total de 26.174,72€.

Dintre del termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 12 de gener de
2021, varen presentar oferta les dues empreses convidades a la licitació.

La Mesa de Contractació, reunida en data 19 de gener de 2021, va procedir a l'obertura de
les ofertes econòmiques presentades, amb el resultat següent:



        Editorial  l’Empordà SLU

Preu unitari (preu
mòdul)

Preu total, IVA
exclòs)

Import IVA Preu total, IVA
inclòs

20,80€/mòdul 21.632,00€ 4.542,72€ 26.174,72€

        Noves Edicions Altempordaneses SLU

Preu unitari (preu
mòdul)

Preu total, IVA
exclòs)

Import IVA Preu total, IVA
inclòs

20,80€/mòdul 21.632,00€ 4.542,72€ 26.174,72€

En  la  mateixa  sessió  la  Mesa  va  acordar  admetre  a  licitació  les  empreses
presentades i requerir a la cap de l'àrea de Cultura perquè donés inici a la fase de
negociació de les ofertes inicials.

Mitjançant informe de data 2 de febrer de 2021 la cap de l'àrea de cultura manifesta
que, requerides  les  empreses  Editorial  l’Empordà  SLU  i  Noves  Edicions
Altempordaneses SLU, perquè milloressin les ofertes, ambdues han manifestat que
el preu ofert és el més ajustat i amb les millors prestacions possibles i proposa donar
per tancada la negociació. Alhora manifesta que cap de les dues ofertes incorre en
presumpció d’anormalitat.

La Mesa de Contractació, reunida en data 9 de febrer de 2021, i la vista de l'anterior
informe, proposa adjudicar el contracte dels serveis professionals de publicitat
institucional mitjançant premsa escrita en favor d’Editorial l’Empordà SLU i Noves
Edicions Altempordaneses  SLU,  per  un  preu,  cadascuna  de  les  empreses,  de
21.632,00€,  IVA  exclòs, que  més  4.542,72€ en concepte  d'IVA,  fan  un  total  de
26.174,72€, i una durada de dos anys, de forma condicionada a la presentació en
temps  i  forma de  la  documentació  que  s'establia en el plec de clàusules
administratives particulars, entre la qual l'acreditativa de la constitució de la
garantia definitiva, per un import de 1.081,60€.

Editorial  l’Empordà  SLU  ha  aportat  la  documentació  requerida  i  ha  constituït  la
garantia definitiva per import de 1.081,60€.



Noves Edicions Altempordaneses SLU ha presentat la documentació requerida, amb
l’excepció  de  la  documentació  acreditativa  de  disposar  d’una  pòlissa  de
responsabilitat civil per un import assegurat de 600.000,00€ per sinistre, requisit no
necessari per a l'adjudicació del contracte, però sí per a la seva execució atès que
figura entre les condicions especials d'execució; ha efectuat un ingrés per import de
548,60€ en concepte de garantia definitiva i ha sol.licitat que per a cobrir l'import
restant, de 553,00€, s'apliqui la quantitat dipositada per aquest import en concepte
de garantia definitiva per respondre del contracte anterior, adjudicat en data 10
d’octubre de 2017 i extingit en data 30 d’octubre de 2020, la qual no els ha estat
retornada.

Fonaments     de     dret  

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
• RD  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei
30/2007,de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la
Llei.
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
• L'òrgan competent  per adoptar  el  present  acord és el  la Junta  de  Govern del
Consell Comarcal d'acord amb allò establert a la Disposició addicional segona de la
Llei de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, PROPOSO:

Primer.- Adjudicar el contracte dels serveis professionals de publicitat institucional

mitjançant  premsa  escrita  en  favor  d’Editorial  l’Empordà  SLU,  amb  NIF  núm.

B17091711,  per un  import  màxim  de    26.174,72€,  IVA  inclòs,  dels  quals

21.632,00€, corresponen al preu del contracte i 4.542,72€ a l’IVA, i un preu unitari

de 20,80€/mòdul. La durada del contracte serà de dos anys, prorrogables per un

any més.

Segon.- Adjudicar el contracte del serveis professionals de publicitat institucional

mitjançant premsa  escrita  d'abast  comarcal  a  favor  de Noves  Edicions

Altempordaneses  SLU,  amb  NIF núm.  B17736448,  per  un  import  màxim de



26.174,72€, IVA inclòs, dels quals 21.632,00€, corresponen al preu del contracte i

4.542,72€ a l’IVA, i un preu unitari de 20,80€/mòdul. La durada del contracte serà

de dos anys, prorrogables per un any més.

Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació per un import total

de 52.349,44€  amb  càrrec  a  l’aplicació  20.9201.22602  del  pressupost  i  amb  la

periodificació següent:

Anualitat Import, IVA exclòs IVA (21%) Import, IVA inclòs
2021 16.224,00€ 3.407,04€ 19.631,04€

2022 21.632,00€ 4.542,72€ 26.174,72€

2023 5.408,00€ 1.135,68€ 6.543,68€

Total 43.264,00€ 9.085,44€ 52.349,44€

En tractar-se d'una despesa de caràcter plurianual, resta condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en en els corresponents pressupostos.

Quart.- Designar com a responsable del contracte la Sra. M. Teresa Genís i Armadà,
cap de l’àrea de Cultura del Consell Comarcal.

Cinquè.- Requerir les empreses adjudicatàries perquè en el termini dels cinc dies
hàbils següents a la remissió de la notificació de l’acord d’adjudicació concorrin a
formalitzar el contracte administratiu.

Sisè.- Requerir l’empresa Noves Edicions Empordaneses SLU perquè a l’inici de
l’execució del  contracte  acrediti  documentalment  que  disposa  d’una  pòlissa  de
responsabilitat civil per un import assegurat de 600.000,00€ per sinistre.

Setè.- Donar trasllat del present acord a l’interessat i a l’àrea de serveis econòmics
del Consell Comarcal.

Vuitè.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del contractant

del Consell Comarcal.



Figueres, a la data de la signatura electrònica

El conseller delegat de l’àrea de Comunicació                 En dono fe,
                                                                                 La secretària

 Cristina Pou Molinet


