
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  l'aprovació de les  quotes  anuals  en matèria  de Serveis  Socials  Bàsics  i
d'Urgència Social prestat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà als municipis de la comarca
excepte Figueres, Roses i l'Escala.

Fets

ATÈS que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té signats convenis amb els ajuntaments de la
comarca, excepte Figueres, per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària, reguladors
de les obligacions d’ambdues parts.

ATÈS que l’article 62 la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, diu textualment:
(...)
Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis
socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials,  els programes i projectes, el  servei
d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics.
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos,
d'acord amb el  que estableixin el  Pla estratègic  de serveis  socials  i  la  Cartera de serveis
socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de
l'àrea bàsica de serveis socials.
(...)

ATÈS que per calcular les quotes de Serveis Socials Bàsics i d'Urgència Social per a l'any 2016
s'ha tingut en compte el número d'habitants de cada municipi segons les dades que consten al
IDESCAT (any 2015) i seguint les fraccions del quadre següent:

Municipi Quota Serveis Socials Bàsics Quota Prestacions Urgència Social
Menys de 1.600 hab. 7,803 € per habitant 1,00 € per habitant
De 1.601 a 10.000 hab. 8,358 € per habitant 1,50 € per habitant
Més de 10.000 hab. 8,913 € per habitant 2,00 € per habitant

VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar Social en data 19/05/2016 en que
informa favorablement al cobrament de les quotes als ajuntaments de la comarca amb el calcul
establert segons el quadre anterior.



Fonaments de dret

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (LRJAP-
PAC). 

• RDL 2/2004,  de 5 de març,  pel  que s’aprova el  Text  refós de la Llei  reguladora de les
hisendes locals.

• 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 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

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

ACORD

Primer.-  Aprovar les aportacions anuals dels municipis de l'Alt Empordà, excepte Figueres,
Roses i l'Escala, per un import total de 613.673,88 € (SIS CENTS TRETZE MIL SIS CENTS
SETANTA TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) que s’ingressaran a la partida
d’ingressos 40.46210 del pressupost vigent pel concepte: “serveis socials bàsics i prestacions
d’urgència social. 

Segon.- Requerir als ajuntaments de la comarca que es relacionen en el quadre següent per tal
que  acceptin  el  càrrec  bancari  del  Consell  Comarcal  o  efectuïn  l'ingrés  de  la  quantitat
corresponent seguin les condicions de pagament habituals, pel concepte: “cost de la prestació
del servei d’atenció primària i de prestacions d’urgència social” per a l'any 2016.



Ajuntament TOTAL

Ajuntament d'Agullana              828    6.460,88 € 828,00 € 7.288,88 €

Ajuntament d'Albanyà              149    1.162,65 € 149,00 € 1.311,65 €

Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós           1.565    12.211,70 € 1.565,00 € 13.776,70 €

Ajuntament de Bàscara              943    7.358,23 € 943,00 € 8.301,23 €

Ajuntament de Biure              242    1.888,33 € 242,00 € 2.130,33 €

Ajuntament de Boadella i les Escaules              261    2.036,58 € 261,00 € 2.297,58 €

Ajuntament de Borrassà              711    5.547,93 € 711,00 € 6.258,93 €

Ajuntament de Cabanelles              237    1.849,31 € 237,00 € 2.086,31 €

Ajuntament de Cabanes              931    7.264,59 € 931,00 € 8.195,59 €

Ajuntament de Cadaqués           2.840    23.736,72 € 4.260,00 € 27.996,72 €

Ajuntament de Cantallops              328    2.559,38 € 328,00 € 2.887,38 €

Ajuntament de Capmany              590    4.603,77 € 590,00 € 5.193,77 €

Ajuntament de Castelló d'Empúries          10.870    96.884,31 € 21.740,00 € 118.624,31 €

Ajuntament de Cistella              303    2.364,31 € 303,00 € 2.667,31 €

Ajuntament de Colera              533    4.159,00 € 533,00 € 4.692,00 €

Ajuntament de Darnius              554    4.322,86 € 554,00 € 4.876,86 €

Ajuntament del Far d'Empordà              552    4.307,26 € 552,00 € 4.859,26 €

Ajuntament del Port de la Selva           1.002    7.818,61 € 1.002,00 € 8.820,61 €

Ajuntament d'Espolla              415    3.238,25 € 415,00 € 3.653,25 €

Ajuntament de Fortià              723    5.641,57 € 723,00 € 6.364,57 €

Ajuntament de Garrigàs              423    3.300,67 € 423,00 € 3.723,67 €

Ajuntament de Garriguella              842    6.570,13 € 842,00 € 7.412,13 €

Ajuntament de la Jonquera           3.220    26.912,76 € 4.830,00 € 31.742,76 €

Ajuntament de la Selva de Mar              184    1.435,75 € 184,00 € 1.619,75 €

Ajuntament de la Vajol                88    686,66 € 88,00 € 774,66 €

Ajuntament de l'Armentera              907    7.077,32 € 907,00 € 7.984,32 €

Ajuntament de Lladó              767    5.984,90 € 767,00 € 6.751,90 €

Ajuntament de Llançà           4.985    41.664,63 € 7.477,50 € 49.142,13 €

Ajuntament de Llers           1.209    9.433,83 € 1.209,00 € 10.642,83 €

Ajuntament de Maçanet de Cabrenys              755    5.891,27 € 755,00 € 6.646,27 €

Ajuntament de Masarac              294    2.294,08 € 294,00 € 2.588,08 €

Ajuntament de Mollet de Peralada              180    1.404,54 € 180,00 € 1.584,54 €

Ajuntament de Navata           1.323    10.323,37 € 1.323,00 € 11.646,37 €

Ajuntament d'Ordis              389    3.035,37 € 389,00 € 3.424,37 €

Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia                88    686,66 € 88,00 € 774,66 €

Ajuntament de Palau-saverdera           1.485    11.587,46 € 1.485,00 € 13.072,46 €

Ajuntament de Pau              557    4.346,27 € 557,00 € 4.903,27 €

Ajuntament de Pedret i Marzà              193    1.505,98 € 193,00 € 1.698,98 €

Ajuntament de Peralada           1.841    15.387,08 € 2.761,50 € 18.148,58 €

Ajuntament de Pont de Molins              512    3.995,14 € 512,00 € 4.507,14 €

Ajuntament de Pontós              231    1.802,49 € 231,00 € 2.033,49 €

Ajuntament de Portbou           1.167    9.106,10 € 1.167,00 € 10.273,10 €

Ajuntament de Rabós              182    1.420,15 € 182,00 € 1.602,15 €

Ajuntament de Riumors              245    1.911,74 € 245,00 € 2.156,74 €

Ajuntament de Sant Climent Sescebes              601    4.689,60 € 601,00 € 5.290,60 €

Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga              255    1.989,77 € 255,00 € 2.244,77 €

Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià              756    5.899,07 € 756,00 € 6.655,07 €

Ajuntament de Sant Mori              176    1.373,33 € 176,00 € 1.549,33 €

Ajuntament de Sant Pere Pescador           2.143    17.911,19 € 3.214,50 € 21.125,69 €

Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema              339    2.645,22 € 339,00 € 2.984,22 €

Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies              830    6.476,49 € 830,00 € 7.306,49 €

Ajuntament de Siurana d'Empordà              152    1.186,06 € 152,00 € 1.338,06 €

Ajuntament de Terrades              294    2.294,08 € 294,00 € 2.588,08 €

Ajuntament de Torroella de Fluvià              732    5.711,80 € 732,00 € 6.443,80 €

Ajuntament de Ventalló              830    6.476,49 € 830,00 € 7.306,49 €

Ajuntament de Vilabertran              902    7.038,31 € 902,00 € 7.940,31 €

Ajuntament de Viladamat              441    3.441,12 € 441,00 € 3.882,12 €

Ajuntament de Vilafant           5.543    46.328,39 € 8.314,50 € 54.642,89 €

Ajuntament de Vilajuïga           1.169    9.121,71 € 1.169,00 € 10.290,71 €

Ajuntament de Vilamacolum              294    2.294,08 € 294,00 € 2.588,08 €

Ajuntament de Vilamalla           1.133    8.840,80 € 1.133,00 € 9.973,80 €

Ajuntament de Vilamaniscle              179    1.396,74 € 179,00 € 1.575,74 €

Ajuntament de Vilanant              399    3.113,40 € 399,00 € 3.512,40 €

Ajuntament de Vila-sacra              670    5.228,01 € 670,00 € 5.898,01 €

Ajuntament de Vilaür              159    1.240,68 € 159,00 € 1.399,68 €

TOTAL 613.673,88 €

Habitants 2015 
IDESCAT

Quota 2016 
SS Bàsics

Quota 2016 
Urgència 

social



Tercer.- Notificar  aquest  acord als  ajuntaments  relacionats  en el  quadre  anterior  i  a  l'Àrea
d'Intervenció de Fons per al seu coneixement i als efectes legals adients

Figueres, 31 de maig de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Benestar,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  conveni  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i
l'Ajuntament de Boadella i Les Escaules per la gestió del menjador de l'escola de Santa Cecília
de Boadella i les Escaules

Fets

-Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 14 de juliol de 2014, les competències
delegades de la gestió del transport i del menjador  escolar a la comarca de l'Alt Empordà.

-Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/17922014 de 24 de juliol relatius
a la Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà quant  a la gestió del  servei  escolar  de transport  i  menjador en les quals explicita
l'organització del transport escolar i  el finançament per la prestació de serveis. 

- Atès que l'any 2003 es va signar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i
l'Ajuntament de Boadella per la gestió del menjador escolar, el qual ha esgotat la seva vigència.

-Atès que en data 28 de desembre de 2015 l'Ajuntament de Boadella i les Escaules ha sol·licitat
poder portar la gestió del menjador escolar de l'escola Santa Cecília, de Boadella i les Escaules.

-Aquest conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2017    

- Atès l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de cultura i educació segons el qual proposa
l'aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i
l'Ajuntament de Boadella i Les Escaules per a la gestió del servei de menjador escolar a l'Escola
Santa Cecília, de Boadella i Les Escaules.

Fonaments de dret

• Capítol II del Títol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els Consell

Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
• Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents públics de

titularitat del Departament d'Ensenyament.
• Conveni entre el Departament d'Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya i el  Consell

Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del transport
escolar  i  per  a  la  gestió  del  servei  escolar  de  menjador  i  altres  prestacions  en  matèria
d'ensenyament de 14 de juliol de 2014. 

• 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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Ajuntament de Boadella i les Escaules per a la gestió servei de menjador escolar a l'escola
Santa Cecília de Boadella i Les Escaules.

Segon.-  Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord. 

Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.

Quart.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb
el que preveu l'article 309 del ROAS.

Cinquè.- Publicar aquest acord, així com el text íntegre del conveni al DOGC, tal com preveu
l'article  110.3  de  la  Llei  26/2010,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  administratiu  de  les
administracions públiques de Catalunya 

Sisè.- Donar-ne trasllat al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a l'Àrea
d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 31 de maig de 2016

La consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu al Projecte d'execució del centre de transformació anomenat "Abocador" amb
equip de protecció i mesura en A. T. al Dipòsit controlat de l'Alt Empordà.- Aprovació inicial.-

Fets

L'Abocador de Pedret  i  Marzà està funcionant  com a dipòsit  controlat  comarcal  de residus
sòlids urbans i assimilables des de 1988.

L'any 2003 es van dissenyar les instal·lacions de generació elèctrica a l'Abocador amb un sol
centre de mesura, per tant, amb un sol transformador. Es van dissenyar per funcionar en règim
d'autoconsum, és a dir, l'energia generada pel motor primer es destina al consum elèctric propi
de les instal·lacions i, si hi ha excedent d'energia, s'aboca a la xarxa elèctrica per la seva venda.

El 10 d'octubre de 2015 va entrar en vigor el Real decret 900/2015 per el qual les pretén regular
les condicions administratives, tècniques i econòmiques de subministre d'energia elèctrica en
modalitat d'autoconsum i la producció d'energia elèctrica en modalitat d'autoconsum. L'entrada
en vigor d'aquest Real decret comporta gravar l'autoconsum mitjançant un nou impost. 

S'han estudiat dues opcions que es poden aplicar en el cas del Consell Comarcal:

Opció 1:  Modificar  el  sistema de comptatge del  Dipòsit  controlat  i  complir  amb el  Decret
900/2015.  En  aquest  cas,  el  cost  d'inversió  a  les  instal·lacions  seria  baix  però  el  resultat
econòmic de la comercialització de l'energia seria també molt baix, ja que s'han de pagar taxes
per a l'energia d'autoconsum.

Opció 2: Modificar les instal·lacions del Dipòsit controlat amb un nou centre de mesura, de
manera que el centre de mesura existent es destinarà únicament a la venda d'energia i el nou
CM es destinarà únicament a la compra d'energia. D'aquesta manera, tota l'energia produïda pel
motor  s'abocaria a la xarxa per a la seva comercialització al  mercat  elèctric i  tota l'energia
necessària  per  a  les  instal·lacions  es  compraria  a  la  xarxa  exterior.  Per  tant,  no  hi  ha
autoconsum i no és d'aplicació el RD 900/2015.

Per tal de mantenir la rendibilitat de la instal·lació de generació elèctrica mitjançant el biogàs
produït a l'Abocador,  és necessari  que es destini  tota la producció elèctrica a la venda.  Per
complir aquest objectiu es precisa la instal·lació d'un nou transformador i centre de mesura.

L'enginyer de camins, canals i ports Martí Corominas i Blanch, com a representant de l'empresa
adjudicatària de la  direcció tècnica de l'Abocador  comarcal  EP Enginyeria  Grup 7,SLP, ha
redactat el Projecte d'execució del centre de transformació anomenat "Abocador" amb equip de
protecció i  mesura en A. T. al Dipòsit  controlat de l'Alt Empordà,  amb un pressupost total
d'execució per contracte de 72.272,72 €, IVA inclòs.



Tenint en compte l'informe emès pel Director d'explotació de l'Abocador comarcal en data 25
d'abril  de  2016,  el  qual  proposa  tramitar  l'aprovació  i  licitació  del  projecte  esmentat  amb
caràcter d'urgència.

Vist  l'informe  favorable  d'idoneïtat  i  suficiència  tècnica  del  projecte  esmentat,  emès  per
l'enginyer tècnic del Consell Comarcal en data 25 de maig de 2016.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de

juny (ROAS). Articles 36 i següents.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

- 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).

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora
de residus (TRLRR).

- Directiva 1999/31/CE.
- 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,  el  conseller  delegat  de l'Àrea de medi  ambient  proposa a  la Junta de Govern
l'adopció dels següents 

ACORDS

Primer.  - Aprovar  inicialment  el  Projecte d'execució del  centre de transformació anomenat
"Abocador" amb equip de protecció i mesura en A.T. al Dipòsit controlat de l'Alt Empordà, que
compta amb un pressupost total d'execució per contracte de 72.272,72 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre-ho a informació pública, pel termini de 30 dies (hàbils) comptats a partir de la
darrera publicació, mitjançant anunci publicat en el  Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOP) i en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, per tal  que qualsevol persona ho pugui
consultar  a  la  Secretaria  d'aquest  Consell  Comarcal,  i  presentar  les  al·legacions  que  es
considerin oportunes.

Tercer.- Sol·licitar la corresponent llicència d'obres a l'Ajuntament de Pedret i Marzà.

Quart.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, per a la realització de tants actes i gestions com calguin per tal d'executar
el present acord.



Figueres, 31 de maig de 2016

El Conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe
L'interventor, La secretària accidental

Ernest Ruiz Garcia Francesca Falcó i Roig



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 consistents en la redacció d'un
estudi tècnic per a la implantació del servei de recollida de la FORM a diversos municipis de la
comarca.- Requeriment documentació segona oferta més avantatjosa.- 

Fets

Per  acord  de la  Junta  de Govern  de  data  1 de març  de 2016 es  va aprovar  l'expedient  de
contractació dels serveis consistents en la redacció d'un estudi tècnic per a la implantació del
servei de recollida de la FORM a diversos municipis de la comarca,  es van aprovar el plec de
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars reguladors del contracte
i es va disposar convocar la licitació, per procediment negociat sense publicitat.

Es va sol.licitar oferta a les empreses E.P. Enginyeria Grup 7SLP, Tràmit Serveis d'Enginyeria i
ATC-SIG SL,  i es va anunciar la licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal.

Durant el termini de presentació de proposicions van presentar oferta les empreses ATC-SIG
SL,  Jordi Colomé Dalmau (Tràmit Serveis d'Enginyeria), Gestió de Residus i Biodiversitat SL,
SM Sistemas Medioambientales SL i E.P.Enginyeria Grup 7SLP.

La cap de l'àrea de Medi Ambient ha emès l'informe de data 7 d'abril de 2016 amb la valoració
de les ofertes presentades i, en aplicació dels criteris  establerts a la clàusula 12ena. del plec  de
clàusules administratives particulars, els  ha atorgat la puntuació següent:

A. Criteris avaluables  de forma automàtica, fins a 70 punts

ATC-SIG TRÀMIT Enginyeri
a Grup 7

Sistemas
Medioa

mbiental
es

Biodiversit
at

- Oferta econòmica, 60 punts 55,06 57,96 46,80 60 56,73

- Formació  en  gestió  de
residus  del  responsable
d'execució  del  contracte,  10
punts

4 10 2 0 0

B. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 30 punts

- Proposta  de  contingut  i
planificació dels treballs,  20
punts

19 8 0 10 11

- Protocol  i  eines  presentació 5 3 0 4 5



propostes  als  ajuntaments,  5
punts

- Recursos humans i materials,
5 punts

4 4 0 4 4

PUNTUACIO TOTAL 87,06 82,96 48,8 78 76,73

La Junta de Govern, a la vista de l'informe tècnic anteriorment esmentat, en sessió de data 12
d'abril de 2016 va acordar declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per l'empresa
ATC-SIG SL i requerir-la perquè aportés la documentació a què fa referència la clàusula 14èna
del plec i  acredités haver constituït la garantia definitiva.

Revisada la documentació aportada per l'empresa ATC-SIG SL, tant les dades que consten en el
RELI com els certificats aportats, es constata que l'empresa no acredita el requisit de solvència
tècnica establert a la clàusula 10 dels plecs i que fa referència  a l'execució en els últims cinc
anys de, com a mínim, 3 contractes per a la realització d'estudis de gestió de residus, per la qual
cosa, d'acord amb allò previst a l'article 151.2  del TRLCSP procedeix la seva exclusió de la
licitació  i  requerir  al  següent  licitador  amb  l'oferta  més  avantatjosa  perquè  aporti  la
documentació a què fa referència la clàusula 14èna del plec i  perquè acrediti  haver constituït la
garantia definitiva.

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,  el  conseller  delegat  de l'àrea de Medi Ambient  proposa a la  Junta  de Govern
l'adopció del següent

ACORD

Primer. - Excloure de la licitació l'empresa ATC-SIG SL per no acreditar la solvència tècnica
exigida per a l'execució del contracte. 

Segon.- Retornar  a  l'empresa  ATC-SIG SL la  garantia  definitiva  dipositada  per  import  de
1.028,50€ per respondre del compliment del contracte. 

Tercer.-  Requerir el licitador Jordi Colomé Dalmau (Tràmit Serveis d'Enginyeria) per tractar-
se de la segona oferta més avantatjosa 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:

- Documentació acreditativa del volum de negoci dels darrers tres anys conclosos que, referit
a l'any de major volum de negoci haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat



del contracte (30.000,00€)
- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims cinc anys,  que inclogui

import, dates i destinatari, públic o privat. Caldrà acreditar, per a l'any de major execució
d'aquest període en serveis d'igual o similar  naturalesa als de l'objecte del contracte, un
import igual o superior a 14.000,00€.

- Certificats  acreditatius  de  l'execució  durant  l'esmentat  període  de,  com  a  mínim,  tres
contractes per a la realització d'estudis de gestió de serveis de residus.

- Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries
- Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
- Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i del rebut en vigor
- Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de  1.028,50€

Cinquè.- Autoritzar  la  presidència  perquè  realitzi  tants  actes  i  gestions  com calguin  per  a
l'execució del present acord.

Figueres, 24 de maig de 2016

El conseller delegat de l'àrea 
de Medi Ambient

Josep M. Cervera i Pinart

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig


