JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de comunicació del Consell Comarcal.Adjudicació.-

Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2019 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei de comunicació 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.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 4 de febrer de
2019, van presentar oferta el Sr. Josep M. Bernils Vozmediano i l’empresa Estudi de
Comunicació INTUS SL.
En data 27 de febrer de 2019 es va emetre informe tècnic amb la valoració de les ofertes
tècniques presentades.
La Mesa de Contractació, reunida en data 12 de març de 2019, prenent en consideració
l’esmentat i informe i després de procedir a l’obertura de les ofertes econòmiques, va
atorgar

les puntuacions que a continuació s’indiquen i

va proposar l’adjudicació del

contracte a favor de l’empresa Estudi de Comunicació INTUS SL per haver presentat
l’oferta més avantatjosa:
Josep
Bernils

M. Estudi
Comunicació
SL

Idoneïtat proposta en relació a l’organització 10 punts
del servei, fins a 10 punts

8 punts

Idoneïtat proposta en relació al funcionament 13,25 punts
del servei, fins a 15 punts

11,75 punts

Idoneïtat proposta metodologia de treball, 0 punts
fins a 5 punts

3,95 punts

Oferta econòmica,fins a a 70 punts

60 punts

70 punts

TOTAL

83,25punts

93,70 punts

de
INTUS

L’esmentada empresa ha presentat en temps i forma la documentació requerida pel Consell
Comarcal i ha dipositat la garantia definitiva per import de 1.440,00€.
Fonaments de dret
•
•
•
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques
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, 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, en allò que no s'oposi a la llei.

Per tot això, la Presidenta del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de comunicació del Consell Comarcal a favor de
l’empresa Estudi de Comunicació INTUS SL, amb CIF NÚM. B64702699, pel preu de
28.800,00€, IVA exclòs, que més 6.048,00, en concepte d’IVA, fan un total de 34.848,00€, i
un termini d’execució de dos anys, prorrogables anualment fins a dos anys més.
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
34.848,00€, amb la periodificació següent:
Període

Import, IVA exclòs IVA

Import, IVA inclòs

2019

9.600,00€

2.016,00€

11.616,00€

2020

14.400,00€

3.024,00€

17.424,00€

2021

4.800,00€

1.008,00€

5.808,00€

TOTAL

28.800,00€

6.048,00€

34.848,00€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà
amb càrrec a l’aplicació 20.9201.22730 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa
resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’aplicació pressupostària
corresponent.
Tercer.- Designar com a responsable del contracte el Gerent del Consell Comarcal
Quart.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini dels quinze dies hàbils següents a la
notificació de l’acord d’adjudicació concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell
Comarcal.
Sisè.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el perfil del contractant del
Consell Comarcal.
Setè.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.

RECURSOS
Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:
- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació."
La Presidenta,
Montserrat Mindan Cortada

Intervingut i conforme,

En dono fe,

L’Interventor
Ermest Ruiz Garcia

El secretari,
Franciso L. Muñoz Cameo

Figueres, a la data de la signatura electrònica

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a contractació del servei estratègic per a la implantació de l'administració
electrònica i la gestió del canvi que comporta.- Adjudicació.-

Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 12 de febrer de 2019 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei estratègic per a la implantació de l'administració electrònica i la gestió
del canvi que comporta; 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.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 13 de març de 2019,
va presentar oferta l’empresa BUISI TOOLS SL.
La Mesa de Contractació, reunida en data 19 de març de 2019, va proposar l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa BUISI TOOLS SL per tractar-se de l’única oferta presentada.
L’esmentada empresa figura inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i s’han
consultat les dades que hi consten.
L’esmentada empresa ha presentat en temps i forma la documentació requerida pel Consell
Comarcal i sol.licita dipositar la garantia, per import de 1.210,00€, en la modalitat de retenció
en el preu del contracte.
Fonaments de dret
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
• Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques
• 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, en allò que no s’oposi a la llei
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
Per tot això, la Presidència proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Adjudicar el contracte del servei estratègic per a la implantació de l’administració
electrònica i la gestió del canvi que comporta a favor de l’empresa BUISI TOOLS SL, amb CIF
Núm. B63582381, pel preu de 24.200€, IVA exclòs, que més 5.082,00€ en concepte d’IVA,
fan un total de 29.282,00€, un termini d’execució de 10 mesos i un període de seguiment,
un cop finalitzada la implantació, de 4 mesos.
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
29.282,00€, amb la periodificació següent:
Període

Import, IVA exclòs

IVA

Import, IVA inclòs

2019

19.360,00€

4.065,60€

23.425,60€

2020

4.840,00€

1016,40€

5.856,40€

TOTAL

24.200,00€

5.082,00€

29.282,00€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà
amb càrrec a l’aplicació 20.9201.22703 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa
resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents.
Tercer.- Designar com a responsable del contracte el Sr. Marc Martí Peix, cap de l’àrea de
Noves Tecnologies.
Quart.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini dels quinze dies hàbils següents a la
remissió de notificació de l’acord d’adjudicació concorri a formalitzar el contracte
administratiu.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea de d’Intervenció del Consell
Comarcal i, simultàniament, publicar-ho al perfil del contractant del Consell Comarcal.
Sisè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil el contractant
Setè.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per a l’execució del present acord
RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:
- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat

per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació."
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La Presidenta,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco L. Muñoz Cameo

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 representant a tarifa o mercat a la planta
degeneració de l'abocador comarcal controlat de Pedret i Marzà en el mercat organitzat
d'electricitat espanyol.- Requeriment esmena documentació.-

Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 19 de març de 2019 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei de representant a tarifa o mercat a la planta de generació de
l’abocador comarcal controlat de Pedret i Marzà en el mercat organitzat d’electricitat
espanyol; 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 simplificat abreujat i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions, que finalitzava el dia 10 d’abril de 2019,
es varen presentar tres ofertes: NEXUS ENERGIA SA, FACTOR ENERGIA SA i FACTOR
ENERGIA ESPAÑA SAU.
En data 15 d’abril de 2019 es va procedir a l’obertura de les ofertes presentades mitjançant
sobre digital i es

va constatar que cap de les tres empreses que es van presentar a la

licitació va senyalar, a l’apartat primer de la declaració responsable, en quin Registre
(RELI/ROLECE) s’acreditava la seva capacitat jurídica i d’obrar.
Fonaments de dret
•

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

•

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

•

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, en allò que no s’oposi a la llei.

•

Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
llei de Contractes de les Administracions Públiques.

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

ACORD
Primer.- Requerir a les empreses NEXUS ENERGIA SA, FACTOR ENERGIA SA i FACTOR
ENERGIA ESPAÑA SAU perquè en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de
la notificació del present acord esmenin la declaració responsable presentada, indicant si la
seva capacitat jurídica i d’obrar s’acredita amb la seva la inscripció en el RELI (Registre
d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya) o en el ROLECE (Registre oficial de
licitadors i empreses classificades de l’estat).

RECURSOS
Aquesta resolució 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 Presidenta,
Montserrat Mindan Cortada

En dono fe,
El Secretari,
Francisco L. Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Torroella de Fluvià.
Fets
Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article 25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li deleguin els municipis.
Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell Comarcal pot rebre la
delegació de les competències en matèria de gestió de residus.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments
de la comarca.
L’Ajuntament de Torroella de Fluvià, en sessió plenària del 6 de novembre de 2018 va
aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals.
Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.
Fonaments de dret
•
•
•
•

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

•
•
•
•

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei
9/2008, de 10 de juliol.
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus,

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern
l'adoció dels acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni per a la delegació de les competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Torroella de
Fluvià.
Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.
Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Cinquè. Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.
Sísè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Torroella de Fluvià i a l'Àrea de Medi Ambient
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria del concurs de projectes per a la inclusió
social a l’Alt Empordà per a l’any 2019
Fets
1-El Ple del Consell Comarcal en data 22 de maig de 2018 va aprovar inicialment les bases
que han de regir el Concurs de projectes per a la inclusió social a l'Alt Empordà per a l'any
2019.
2-L'objecte del Concurs és atorgar ajut financer a projectes d'Inclusió social a desenvolupar
en els municipis petits i mitjans de la comarca.
3-Que el passat 13 de juliol de 2018 va finalitzar el termini d'exposició pública sense que
s'hagés presentat cap reclamació o suggeriment. Les bases van ser publicades el 15 de juny
de 2018, BOP núm.116
4-Que un cop finalitzat el termini d'exposició publica de les bases del concurs es pot tramitar
l'aprovació de la convocatòria del concurs a través d'un acord de Junta de Govern.
5-La Directora Tècnica de Benestar Social ha informat favorablement a l’aprovació de la
convocatòria.
Fonaments de dret
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
ACORD
Primer.- Aprovar la convocatòria del concurs de projectes per a la Inclusió Social de l'Alt
Empordà per a l'any 2019.
Segon.- Trametre la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BNDS) així
com també tots aquells formularis necessaris per a la seva inclusió en el Butlletí Oficial de la
Província (BOP).

Tercer.- Autorittzar la despesa per un import total de 6.000,00€ a l'aplicació pressupostària
de despeses 40.2311.48000 que porta el nom de "Ajuts Immigració- Cooperació" del
pressupost vigent.
Quart.- Facultar indistintament la presidenta, la senyora Montserrat Mindan i Cortada, i el
gerent, senyor Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com
calguin per executar els presents acords.
Cinquè.- Donar-ne coneixement a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal als
efectes adients.
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la modificació del tipus d’IVA aplicable a la facturació del Servei d'Atenció
Psicològica a dones adultes víctimes de violència masclista i de gènere del Servei
d'Informació i Atenció a la Dones del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, passant d’exempt a
un 10%.
Fets
1-Que la Junta de Govern, en sessió de data 9 d’octubre de 2018, va acordar adjudicar el
contracte del servei a favor de Mònica Borrelles Ferré, amb NIF núm. 52.424.035-C, per un
import de 28.500,00€ anuals, IVA exempt.
2-Que en data 23 de gener de 2019 la Sra. Mònica Borrelles Ferré va signar el contracte del
Servei d'Atenció Psicològica a dones adultes víctimes de violència masclista i de gènere del
Servei d'Informació i Atenció a la Dones del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
3-Que en data 20 de març de 2019 la Sra. Mònica Borrelles Ferré sol·licita que el preu del
contracte estigui subjecte a un 10% d’IVA, d’acord amb la resolució amb liquidació
provisional de l’Agència Tributària que consta a l’expedient, de data 5 de febrer de 2019, en
la que s’informa que el Servei d’assistència psicològica a dones adultes víctimes de violència
masclista i de gènere, és una activitat subjecte a un 10% d’IVA.
Fonaments de dret
• Article 20.1.8 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Import sobre el Valor Afegit.
• 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 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Primer.- Modificar el tipus d’IVA del Servei d'Atenció Psicològica a dones adultes víctimes de
violència masclista i de gènere en el marc del SIAD de l'Àrea de Benestar del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà, passant d’exempt a un 10% d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 2.850,00€ (corresponent al 10%
del preu anual del contracte 28.500€) a l'aplicació pressupostària 40.2311.22799 “programa
intervenció famílies en crisis”.
Tercer.- Notificar el present acord a la Sra. Mònica Borrelles Ferré i a l’àrea de serveis
econòmics del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes oportuns.

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 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 de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes 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.
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la modificació del tipus d’ IVA aplicable a la facturació del servei d'atenció
psicológica a infants i adolescents en situación de violencia de l'àrea de Benestar Social del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, passant d’exempt a un 10%.
Fets
1- Que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 4 de setembre de 2018,
va adjudicar el contracte del servei a favor d’ Àlex Araujo Torroella, amb NIF núm.
40.449.903-X, per un import de 28.500,00€ anuals, IVA exempt.
2.- Que en data 15 d’octubre de 2018 el Sr. Àlex Araujo Torroella va signar el contracte del
Servei d'Atenció Psicològica a Infants i Adolescents en situació de violència de l'Àrea de
Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
3.- Que en data 20 de març de 2019 el Sr. Àlex Araujo Torroella sol.licita que el preu del
contracte estigui subjecte a un 10% d’IVA, d’acord amb la resolució de l’Àgencia Tributària
que consta a l’expedient, de data 5 de febrer de 2019, en la que s’ informa que el Servei
d'Atenció Psicològica a Infants i Adolescents en situació de violència és una activitat subjecte
a un 10% d’IVA.
Fonaments de dret
• Article 20.1.8 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Import sobre el Valor Afegit.
• 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 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
ACORD
Primer.- Modificar el tipus d’IVA aplicable a la facturació del Servei d'Atenció Psicològica a
Infants i Adolescents en situació de violència de l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà, passant d’exempt a un 10% d’IVA.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 2.850,00€ (corresponent al 10%
del preu anual del contracte 28.500€) a l'aplicació pressupostària 40.2311.22799 “programa
intervenció famílies en crisis”.
Tercer.- Notificar el present acord al Sr. Àlex Araujo Torroella i a l’àrea de serveis econòmics
del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes oportuns.

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 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 de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes 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.
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de EL FAR D'EMPORDÀ.
Fets
Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article 25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li deleguin els municipis.
Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell Comarcal pot rebre la
delegació de les competències en matèria de gestió de residus.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments
de la comarca.
L’Ajuntament de EL FAR D'EMPORDÀ, en sessió plenària del 8 de novembre de 2018 va
aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals.
Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.
Fonaments de dret
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

•
•
•

Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei
9/2008, de 10 de juliol.
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus,

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 delegació de les competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de EL FAR
D'EMPORDÀ.
Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.
Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Cinquè. Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.
Sísè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de EL FAR D'EMPORDÀ i a l'Àrea de Medi
Ambient d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Medi ambient,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels
residusmunicipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament Vilamalla.
Fets
Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article 25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li deleguin els municipis.
Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell Comarcal pot rebre la
delegació de les competències en matèria de gestió de residus.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments
de la comarca.
L’Ajuntament de Vilamalla, en sessió plenària del 28 de novembre de 2018 va aprovar el
conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals.
Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.
Fonaments de dret
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

•
•
•

Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei
9/2008, de 10 de juliol.
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus,

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 delegació de les competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Vilamalla.
Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.
Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Cinquè. Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.
Sísè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Vilamalla i a l'Àrea de Medi Ambient d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació de les obres de condicionament de la connexió de la Torre
Carlina amb el carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 8 de gener de 2019 es va aprovar l’expedient de
contractació de les obres de condicionament de la connexió de la Torre Carlina amb el carrer
Hospital de Maçanet de Cabrenys, actuació inclosa dins l’operació «Conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, cofinançada pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6; es van aprovar el plec de clàusules administratives
reguladores del contracte i es va disposar convocar la licitació per procediment obert
simplificat i tramitació ordinària, amb un pressupost de licitació de 57.464,94€, IVA exclòs.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 11 de febrer de
2019, varen presentar oferta les empreses següents: CONSTRUTOP EMPORDA SLU; RUBAU
TARRES SAU I SALVADOR SERRA SA.
La Mesa de Contractació, reunida en data 19 de febrer de 2019, va procedir a la valoració de
les ofertes presentades, amb el resultat següent:
Oferta
exclòs

econòmica,

IVA Valoració
oferta
econòmica (fins a 30
punts)

CONTRUTOP EMPORDA SLU

56.809,29€

30,00 punts

RUBAU TARRES SAU

57.349,43€

29,76 punts

SALVADOR SERRA SA

57.000,00€

29,94 punts

La Mesa de Contractació, a la vista de les puntuacions obtingudes, va proposar l’adjudicació
del contracte a favor de l’empresa CONSTRUTOP EMPORDA SLU, per haver presentat l’oferta
més avantatjosa.
L’empresa CONTRUTOP EMPORDA SLU, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm.
2019/2335, de data 01.03.2019, va renunciar a l’execució del contracte.
La Mesa de Contractació, reunida en data 12 de març de 2019, va proposar l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa classificada en segon lloc, SALVADOR SERRA SA.

L’empresa SALVADOR SERRA SA, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 2019/3070,
de data 22.03.2019, va renunciar a l’execució del contracte.
La Mesa de Contractació, reunida en data 27.03.2019, va proposar l’adjudicació del contracte
a favor de l’empresa classificada en tercer lloc, RUBAU TARRES SAU.
L’empresa RUBAU TARRES SAU, a requeriment del Consell Comarcal, en data 23.04.2019 ha
dipositat la garantia definitiva per import de 2.867,47€.
Fonaments de dret
•
•
•
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques
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, 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, en allò que no s'oposi a la llei.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Excloure de la licitació les empreses CONSTRUTOP EMPORDA SLU i SALVADOR
SERRA SA a causa de les respectives renúncies presentades.
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres de condicionament de la connexió de la Torre
Carlina amb el carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys a favor de l’empresa RUBAU TARRES
SAU, amb CIF A17018813, pel preu de cinquanta-set mil tres-cents quaranta-nou euros amb
quaranta-tres cèntims (57.349,43,00€), IVA exclòs, que més 12.043,39€, en concepte d’IVA,
fan un total de 69.392,82€.
El termini d’execució del contracte és de 3 mesos, prorrogable per un termini màxim de 25
dies.
Tercer- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
69.392,82€, amb càrrec a l’aplicació 30.4321.62204 del pressupost de l’exercici 2019.
Quart- Designar, com a director facultatiu de les obres i responsable del contracte, el Sr.
Lluís Rodeja Roca i, com a directora executiva de les obres i coordinadora de seguretat i
salut, la Sra. Maria Cid Tello.

Cinquè.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini des quinze dies hàbils següents a la
notificació de l’acord d’adjudicació concorri a formalitzar el contracte administratiu.
Sisè.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de la
notificació de l’adjudicació del contracte presenti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i en
el termini de 30 dies comptats des de la formalització del contracte, el programa de treball.
Setè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell
Comarcal.
Vuitè.- Publicar l’adjudicació i formalització del contracte en el perfil del contractant del
Consell Comarcal.
Novè.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per a l’execució del present acord.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:
- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació."
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Turisme,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco L. Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la licitació del contracte d'obra pel condicionament de la connexió entre la
Torre Carlina i el Carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys, que s'inclou en l'operació
"Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà"
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eix prioritari 6. Resolució de l'escrit
d'al·legacions presentat per l'entitat CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU en data 2 d'abril de 2019
en relació amb la imposició de penalitat que li va ser notificada en data 19 de març de 2019.

Fets
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 8 de gener de 2019 va aprovar
l'expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars, i va acordar
convocar la licitació de les obres de condicionament de la connexió entre la Torre Carlina i el
Carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys, per procediment obert simplificat i tramitació
ordinària, amb un pressupost base de licitació de 57.464,94€, que més 12.067,64€ en
concepte del 21% d'IVA, fa un total de 69.532,58€, i un termini d'execució de 3 mesos,
prorrogables per un termini màxim de 25 dies.
La Mesa de Contractació, constituïda el 19 de febrer de 2019, va acordar proposar a l'òrgan
de contractació l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa CONSTRUTOP EMPORDÀ,
SLU, pel preu de 56.809,29€, IVA exclòs (68.837,25€, IVA inclòs), per haver presentat la
proposta més avantatjosa, així com requerir-la perquè en el termini de set dies hàbils a
comptar des del dia següent al de la notificació del requeriment, aportés el resguard
acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
En data 1 de març de 2019 (RE núm. 2019/2335), i dins del termini concedit perquè
constituís la garantia definitiva, l'empresa CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, va presentar escrit
manifestant la seva renúncia a la licitació.
La Mesa de Contractació, constituïda el 12 de març de 2019, va acordar imposar a l'empresa
CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU una penalitat de 1.723,05€, corresponent al 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en aplicació del que s'estableix a la clàusula 14.2 del
plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte, atorgant-li un termini
d'audiència de 10 dies hàbils per tal que formulés les al·legacions que considerés
convenients.
L'esmentat acord va ser notificat a CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU en data 19 de març de
2019 (RS núm. 2019/ 3105).
En data 2 d'abril de 2019 (RE 2019/3502) ha tingut entrada en el Consell Comarcal escrit
d'al·legacions presentat per CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU en relació amb la imposició de la
penalitat esmentada.

Consta a l'expedient l'informe jurídic emès en data 23 d'abril de 2019, el qual, transcrit
literalment en la seva part necessària, diu el següent:
" 3.-Consideracions jurídiques.Primera.- L'entitat CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU en el seu escrit d'al·legacions es limita a
afirmar que l'execució de l'obra li comportaria un perjudici patrimonial i que un cop estudiat
en profunditat el projecte de l'obra aquest planteja una quantificació de les obres errònia.
Així mateix, adjunta un informe signat per l'arquitecte tècnic Josep Mª Cortals i documents
annexes.
En l'informe signat per l'arquitecte tècnic Josep Mª Cortals bàsicament s'argumenta que els
preus del projecte van per sota dels preus del mercat i que això comportaria la impossibilitat
d'executar les obres sense pèrdues, així com que per part de l'empresa no es va poder fer
l'estudi convenient del projecte dins del període legal de formalització d'ofertes, per acabar
al·legant que per part de CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU sempre s'ha intentat actuar amb la
màxima professionalitat, compromís i vetllant pels interessos de les dues parts.
Convé assenyalar que, pel que fa al període de 20 dies naturals de presentació d'ofertes que
va regir en la licitació, aquest és el que preveu per als contractes d'obres l'article 159.3 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que regula el procediment
obert simplificat. Per tant, es tracta del termini previst legalment.
Segona.-, D'altra banda, CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU es va presentar voluntàriament a la
licitació i, per tant, ara no pot al·legar desconeixement del projecte per manca de temps per
al seu estudi, per tal de justificar la seva renúncia, ja que això suposaria anar en contra dels
seus propis actes. La doctrina dels actes propis o "venire contra factum proprium non valet",
encara que inicialment emmarcada en l'àmbit del dret civil, i que guarda certa relació amb la
prohibició de l'abús de dret expressament contemplada en l'article 7.2 del Codi civil, avui
resulta de plena aplicació en l'àmbit del dret administratiu. La doctrina jurisprudencial del
Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem és clara en aquest sentit. Així la Sentència del
Tribunal Constitucional 73/1988, de 21 d'abril, estableix que la doctrina dels actes propis
significa la vinculació de l'autor d'una declaració de voluntat al sentit objectiu d'aquesta i la
impossibilitat d'adoptar després un comportament contradictori, la qual cosa troba el seu
fonament últim en la protecció que objectivament requereix la confiança que
fonamentadament es pot haver dipositat en el comportament aliè, i la regla de la bona fe
que imposa el deure de coherència en el comportament i limita per això l'exercici dels drets
objectius. I estableix igualment el principi de la seva aplicabilitat a les relacions jurídiques
regides pel Dret administratiu i pel Dret públic en general, com ha vingut reconeixent la
jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tercera.- Com s'ha indicat en els antecedents d'aquest informe, el pressupost base de
licitació del contracte va ser de 57.464,94€, IVA exclòs (69.532,58€, IVA inclòs) i el preu de
la proposta presentada per CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU va ser de 56.809,29€, IVA exclòs
(68.837,25€, IVA inclòs). Per tant, per part de CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU es va fer una
baixa de 655,65€ ( 1'14% ) sobre el pressupost base de licitació. Aquesta baixa efectuada
per l'empresa encara contravé més la doctrina abans esmentada dels actes propis i
l'afirmació que l'execució de l'obra comportaria un perjudici patrimonial per a l'empresa.

Quarta.- Igualment convé assenyalar que, tal i com s'esmenta en l'escrit d'al·legacions, el
termini de presentació de proposicions finalitzava l'11 de febrer de 2019, i l'oferta de
CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU es va presentar en data 1 de febrer de 2019, és a dir, 10 dies
abans de finalitzar el termini de presentació d'ofertes. Per tant, resulta del tot insostenible
l'al·legació relativa a que no es va poder fer l'estudi convenient del projecte dins del període
legal de formalització d'ofertes per manca de temps.."
Fonaments de dret
•

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).

•

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP).

•

Llei

39/2015,

d'1

d'octubre,

de

Procediment

Administratiu

Comú

de

les

Administracions Públiques.
•

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

•

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i Règim Local de Catalunya.

•

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

•

Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública.

•

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

•

Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per
RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

. Article 7.2. del Codi civil.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern l'adopció
del següents
ACORDS

Primer. Desestimar la sol·licitud de deixar sense efecte la penalitat proposada continguda en
l'escrit d'al·legacions presentat per l'entitat CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU en data 2 d'abril
de 2019.
Segon. Imposar a l'empresa CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, amb NIF B17835547, una
penalitat de 1.723,05€, corresponent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
aplicació del que s'estableix a la clàusula 14.2 del plec de clàusules administratives particulars
regulador del contracte, en relació a l'article 150.2 de la LCSP.
Tercer. Establir que l'empresa CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU ha d'ingressar l'import total de
penalització que consta en el punt segon d'aquest acord en el número de compte ES02 2100
0013 7902 0084 7518 de Caixabank, SA.
Quart.- Consignar aquest import a l'aplicació pressupostària d'ingressos 20.399.00 del
pressupost vigent.
Cinquè. Notificar aquest acord a l'empresa CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU.
Sisè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de Turisme del
Consell Comarcal.
RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 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 de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de
la seva notificació.»

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo

