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 dels assaigs de les
aigües i gasos del dipòsit controlat de l'Alt Empordà.- Desestimació de la sol·licitud formulada
per l'entitat mercantil TECNOAMBIENTE SL en data 7 de juny de 2016 de suspensió de
l'execució de l'acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 10 de maig de 2016,
objecte del recurs de reposició interposat per la mateixa en la data indicada.Fets
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 10 de maig de 2016, va acordar
adjudicar el contracte del servei de presa de mostres i realització dels assaigs de les aigües i
gasos del dipòsit controlat de l'Alt Empordà a favor de l'empresa IPROMA CATALUNYA
SLU, amb CIF núm. B-61291761. En el mateix acord es disposava excloure de la licitació
l'empresa TECNOAMBIENTE SL atès que la seva oferta econòmica superava el tipus de
licitació.
L'esmentat acord va ser notificat a tots els participant en la licitació: DEKRA AMBIO SAU
(R/S núm. 3.903, de 16/05/16), TECNOAMBIENTE SL (R/S núm. 3904, de 16/05/16),
CECAM SLU (R/S núm. 3.905, de 16/05/16) i IPROMA CATALUNYA SLU (R/S núm. 3.906
de 16/05/16).
En data 08/06/2016 (RE núm. 2016/5701) ha tingut entrada en el Consell Comarcal escrit
presentat per l'entitat mercantil TECNOAMBIENTE SL, representada pel Sr. Albert Capella
Gasol, formulant recurs de reposició contra l'acord a dalt esmentat.
Per altressí de l'escrit presentat, l'entitat recurrent sol·licita que s'acordi la suspensió de
l'execució de l'acord objecte del recurs de reposició interposat per la mateixa, a l'empara del que
preveu l'article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En compliment del que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el seu article 112, apartat
2, per resolució de Presidència de data 13 de juny de 2016 s'ha acordat donar trasllat del recurs
de reposició interposat a tots els interessats en el procediment, atorgant-los un termini
d'audiència de deu dies hàbils per tal que al·leguin el que creguin procedent en relació al mateix.
Per tant, en el moment d'adoptar el present acord es troba pendent la resolució del recurs de
reposició esmentat.
Examinada la sol·licitud presentada per l'entitat abans esmentada, se’n proposa la desestimació,
prenent com a base les consideracions jurídiques que figuren en l’informe jurídic emès per la
secretària del Consell Comarcal en data 16 de juny de 2016, el contingut del qual, copiat

literalment en la seva part necessària, és com segueix:
«Consideracions jurídiques.La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en el seu article 111, apartat 2, estableix la possibilitat, per
part de l’òrgan que hagi de resoldre el recurs, de suspendre l’execució de l’acte impugnat,
d’ofici o a sol·licitud del recurrent, prèvia ponderació, suficientment raonada, entre el perjudici
que causaria a l’interès públic o a tercers la suspensió i el perjudici que es causa al recurrent
com a conseqüència de l’eficàcia immediata de l’acte recorregut, sempre i quan concorrin
alguna de les circumstàncies següents:
a) Que l'execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret previstes a
l’article 62.1 d’aquesta Llei.
Del que s’ha exposat, es desprèn que la suspensió de l’execució de l’acte és una potestat de
l’òrgan que hagi de resoldre el recurs, que només es podrà donar en els casos a què fa
referència l’apartat 2 de l’article 111 de la LRJAP-PAC, essent la regla general la que
estableix el seu apartat primer, en el sentit que “la interposició de qualsevol recurs, excepte en
els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspendrà l’execució de l’acte
impugnat.”
Atenent al que s'ha assenyalat, resulta acreditat que la suspensió de l'execució de l'acte
impugnat comportaria un perjudici evident a l'interès públic, ja que ha de prevaldre el
manteniment del servei objecte del contracte adjudicat a la mercantil IPROMA CATALUNYA
SLU per l'acord ara recorregut sobre l'hipotètic perjudici que se li causaria a la recurrent com
a conseqüència de l'eficàcia immediata de l'acte recorregut, i que, d'altra banda, aquesta en
cap moment al·lega en el seu escrit.»
Fonaments de dret




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 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

ACORD
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:
Primer.- Desestimar la sol·licitud formulada per TECNOAMBIENTE SL en data 7 de juny de
2016 (RE 2016/5701) de suspensió de l’execució de l'acord de la Junta de Govern del Consell

Comarcal de data 10 de maig de 2016, objecte del recurs de reposició interposat per la mateixa
en la data indicada.
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa TECNOAMBIENTE SL per al seu coneixement i
als efectes adients.
Figueres, 21 de juny de 2016
El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient

Josep M. Cervera i Pinart
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i el Consell
Comarcal del l'Alt Empordà en relació a la transferència anual per a la gestió de l'Arxiu
Comarcal de l'Alt Empordà.- Aprovació.Fets
Atès que la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, en la seva disposició addicional
quarta disposa que la Generalitat ha de transferir als consells comarcals els mitjans i recursos
per a la gestió dels arxius comarcals en termes equivalents a les transferències que ja s'efectuen
en virtut de les delegacions de competències sobre arxius acordades en execució del Decret
208/1989, de l'1 d'agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les comarques.
Atès que en data 29 de novembre de 2013 el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres van subscriure el
conveni per a la gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà.
Atès que el pacte sisè del conveni esmentat en el punt anterior preveu la signatura de convenis
anuals específics en els quals es concretarà l'aportació econòmica del Departament de Cultura al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà destinada a la gestió de l'arxiu comarcal.
Atès que el Departament de Cultura ha tramès la proposta de conveni específic de col·laboració
per a l'exercici 2016, en el qual s'estableix una aportació de trenta mil euros (30.000,00 €) per al
funcionament de l'Arxiu Comarcal.
Vist l'informe de data 9 de juny de 2016, emès per la Directora de l'Arxiu Comarcal.
Fonaments de dret
• Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
• 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 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
• Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).

Per tot això, la Consellera delegada de l'Àrea de Cultura i Ensenyament proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració adjunt a la proposta, entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el departament de Cultura i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà en
relació a la transferència anual per a la gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà
corresponent a l'any 2016, i per un import de trenta mil euros (30.000,00€).
Segon.- Consignar l'import de trenta mil euros (30.000,00 €) a l'aplicació pressupostària
d'ingressos 35.45000.
Tercer.- Facultar el president, senyor Ferran Roquer i Padrosa i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i
Company, per a la signatura del conveni i de la documentació necessària per a l'efectivitat del
present acord.
Quart.- Notificar-ho al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l'àrea a
Intervenció de Fons d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Cinquè.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb
el que preveu l'article 309 del ROAS.
Sisè.- Encomanar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la publicació del
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.
Setè.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió que
se celebri.
Figueres, 21 de juny de 2016
La consellera delegada de l'àrea de Cultura,

Sònia Martínez i Juli
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 la 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.Adjudicació.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
SL

Jordi
Colomé
(TRÀMIT)
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a Grup 7 Medioambient
SLP
ales
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de
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i
Biodiversitat
SL

• Oferta econòmica, 60 55,06
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57,96

46,80
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56,73
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d'execució del contracte,
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10

2

0

0

10

11

B. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 30 punts
• Proposta de contingut i 19
planificació dels treballs,

8

0

20 punts
• Protocol
i
eines 5
presentació propostes als
ajuntaments, 5 punts

3

0

4

5

-

4

0

4

4

82,96

48,8

78

76,73

Recursos humans i 4
materials, 5 punts

PUNTUACIO TOTAL

87,06

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.
En sessió de data 31 de maig de 2016 la Junta de Govern va acordar excloure de la licitació
l'empresa ATC-SIG SL per no haver acreditat la solvència tècnica establerta a la clàusula 10
dels plecs i que feia 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. Així mateix, va acordar requerir el
licitador Jordi Colomé Dalmau (Tràmit Serveis d'Enginyeria), per tractar-se de la segona oferta
més avantatjosa, perquè aportés la documentació a què fa referència la clàusula 14èna del plec i
perquè acredités haver constituït la garantia definitiva.
El Sr. Jordi Colomé Dalmau ha donat compliment 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.
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 serveis consistent en la redacció d'un estudi tècnic per a la
implantació de servei de recollida de la FORM a diversos municipis de la comarca a favor del
Sr. Jordi Colomé Dalmau (Tràmit Serveis d'Enginyeria), amb NIF núm. 40451403-S, pel preu
de setze mil cent cinquanta euros (16.150,00€), IVA exclòs, per tractar-se de la segona oferta
més avantatjosa.
El termini d'execució del contracte serà de cinc mesos a comptar des de la data de la seva
signatura.

Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import màxim de
19.541,50 amb càrrec a l'aplicació 45.1623.62900 del pressupost del Consell Comarcal per a
l'exercici 2016.
Tercer.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.
Quart.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l'àrea d'Intervenció del Consell
Comarcal.
Cinquè.- Autoritzar la presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l'execució del present acord.
Figueres, 21 de juny de 2016
El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

Sr. Josep M. Cervera Pinart
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 la contractació del servei de transport escolar des de diferents municipis de
la comarca a les escoles Sol i Vent i CEE Mare de Déu del Mont de Vilafant.- Modificació de
l'acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2016.Fets
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 14 de juny de 2016, va aprovar
l'expedient de contractació del servei de transport escolar de la ruta Santa Llogaia d'Alguema escola Sol i Vent de Vilafant – Navata - CEE Mare de Déu del Mont i va disposar convocar la
licitació per a a l'adjudicació del contracte.
A l'apartat sisè de l'acord, en consonància amb la clàusula 10 del plec de clàusules
administratives particulars, es disposava obrir un termini de presentació de proposicions de vinti-sis dies naturals a comptar des de dia següent al de de la publicació de l'anunci de licitació en
el BOP i en el perfil del contractant.
A l'article 159 del Text RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic s'estableix que en els contractes de les administracions
públiques no subjectes a regulació harmonitzada, el termini de presentació de proposicions no
serà inferior a quinze dies, comptats des de la publicació de l'anunci del contracte i que en els
contractes d'obres i concessió d'obres públiques el termini serà de, com a mínim, vint-i-sis dies.
Es considera, a la vista dels plecs de clàusules administratives particulars, que el termini mínim
de quinze dies és suficient per a la preparació i presentació de la documentació requerida per a
participar a la licitació.
Fonaments de dret
–

Article 159 del Text RDL 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.- Modificar la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars regulador
del servei de transport escolar des de diferents municipis de la comarca a les escoles Sol i Vent
i CEE Mare de Déu del Mont, de Vilafant, aprovat en sessió de data 14 de juny de 2016, en el
sentit que el termini per a la presentació de la documentació per prendre part a la licitació serà
de 15 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació al
BOP i al perfil del contractant.
Segon.- Modificar en el mateix sentit l'acord adoptat per la Junta de Govern en data 14 de juny
de 2016, de manera que el termini de presentació de proposicions serà de quinze dies naturals a
comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP i en el perfil
del contractant.
Tercer- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 21 de juny de 2016
La consellera delegada de l'àrea
d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 conveni per a la prestació del servei de recollida d’animals abandonats que
subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament d'Espolla. Aprovació.Fets
•

El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, que deroga la Llei 22/2003, de 4 de juliol, correspon als
municipis o, si s'escau, a les entitats supra municipals fer-se càrrec dels animals
abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats segons el
que estableix l'article 11.1, directament o mitjançant convenis amb les associacions de
protecció i defensa dels animals. També correspon als municipis o, si s'escau, a les
entitats supra municipals vigilar i inspeccionar els establiments de venda, guarda i cria
d'animals domèstics directament o mitjançant convenis amb les associacions de
protecció dels animals.

•

Els ajuntaments o les entitats supra municipals, per ells mateixos o mitjançant
associacions de protecció i defensa dels animals, poden comissar els animals de
companyia si hi ha indicis que hom els maltracta o tortura, si presenten símptomes
d'agressió física o desnutrició o si es troben en instal·lacions indegudes. Els ajuntaments
i les organitzacions supra municipals també poden ordenar l'aïllament o comissar els
animals de companyia en el cas d'haver-los diagnosticat que pateixen malalties
transmissibles a l'home, bé per sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat, bé per
sacrificar-los si és necessari.

•

Atès que és interès dels ajuntaments de la comarca de l’Alt Empordà portar a terme la
prestació del servei de recollida d’animals abandonats.

•

Atès que el servei de recollida d’animals abandonats el prestava la Diputació de Girona,
que acordà deixar de fer-ho a partir del 31-12-1989.

•

Atès que en no disposar el Consell Comarcal de l’Alt Empordà d’instal·lacions
adequades ni dels mitjans tècnics necessaris per a la prestació del servei, la recollida, la
inspecció i el comissament s’encomanaran a l’Associació Protectora d’Animals i
Plantes de Figueres.

•

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha establert un protocol per donar

suport a les sol·licituds municipals de prestació del servei de recollida d’animals
abandonats.
•

Atès que en data 19 de juny de 1998 el ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, va
aprovar un conveni marc per a la prestació del servei de recollida d’animals abandonats.

•

Atès que l’Ajuntament d'Espolla està interessat a utilitzar aquest servei ofert pel Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i a signar el conveni.

Fonaments de dret
•
•

Decret Legislatiu 2/2008, de 15-04-2008 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, que deroga la Llei 22/2003.
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC), aprovat per
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni per a la prestació del servei de recollida d’animals abandonats que
subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament d'Espolla, d'acord amb els
termes i condicions del document que s'adjunta annex a aquest acord.
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calgui per executar el present
acord.
Tercer.- Donar-ne coneixement a l’Ajuntament d'Espolla, a l’Associació Protectora d’Animals i
Plantes de Figueres i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu coneixement i als efectes legals
adients.
Quart.- Trametre fotocòpia compulsada del present conveni al Registre de convenis de
col·laboració i cooperació, de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament, del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l'article 14.3 i la Disposició
Addicional Novena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la redacció donada
per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
econòmica.
Cinqué.- Publicar aquest acord 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.- Publicar la delegació de competències continguda en els presents acords en el BOP de
Girona, tal i com prescriu l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Figueres, 21 de juny de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

