
 

 

 
R/N:02/FFR/pa (Núm. Exp: 2020/269) 

 
 

JUNTA DE GOVERN 
 

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

Identificació de l’expedient 
 
 

Expedient relatiu a la contractació del servei de gestió de les xarxes socials corporatives del 
Consell Comarcal.- Adjudicació.- 

 
 

Fets 

Per acord de la Junta de Govern de data 10 de març de 2020 es va aprovar l’expedient de 
contractació del servei de gestió de les xarxes socials corporatives del Consell Comarcal; es va 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte i es va disposar 
convocar la licitació per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, amb un 
pressupost base de licitació de 24.045,00€, que més 5.049,44€ en concepte del 21% d’IVA, 
fa un total de 29.094,44€, i una durada de quatre anys. 

 
 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 27 de maig de 2020, 
es varen presentar les ofertes següents: ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS SL, ISOAVENTURA 
SL, ADSPLANNING SL, MIRADA LOCAL SL, V3RTICE MARQUETING SL, 117 SOCIAL 
MARKETING SL i NOTIDING SL. 

 
 

La cap de l’àrea de Cultura i Ensenyament ha emès informe amb la valoració de les ofertes 
presentades, amb el resultat següent: 

 
 

 Oferta econòmica Oferta tècnica Total 

ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS 
SL 

13,63 punts 10 punts 23,63 punts 



 

 

 
 
ISOAVENTURA SL 

13,17 punts 10 punts 23,17 punts 

ADSPLANNING SL 
13,98 punts 10 punts 23,98 punts 

MIRADA LOCAL SL 
14,13 punts 10 punts 24,13 punts 

V3RTICE MARQUETING SL 
12,66 punts 10 punts 22,66 punts 

117 SOCIAL MARKETING SL 
15 punts 0 punts 15 punts 

NOTIDING SL. 
11,89 punts 10 punts 21,89 punts 

En el mateix informe es determina que cap de les ofertes presentades es pot considerar 
anormalment baixa i es proposa l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa MIRADA 
LOCAL SL per haver presentat l’oferta més avantatjosa. 

 
 

L’empresa MIRADA LOCAL SL figura inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i 
s’han comprovat les dades que hi consten. 

 
 

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. 

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



 

 

 
Per tot això, el conseller delegat de l’àrea de Comunicació proposa a la Junta de Govern 
l’adopció del següent 

 
 

ACORD 
 
 

Primer.-Adjudicar el contracte del servei de gestió de les xarxes socials corporatives del 
Consell Comarcal a favor de l’empresa MIRADA LOCAL SL, amb NIF B64309316, pel preu de 
23.958,00, IVA inclòs, dels quals 19.800,00 € corresponen al preu del contracte i 4.158,00€ a 
l’IVA, i una durada de quatre anys. 

Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
23.958,00€, amb la periodificació següent: 

 
 

Anualitat Import, IVA exclòs IVA Import total 
2020 1.650,00 346,50 1.996,50 
2021 4.950,00 1.039,50 5.989,50 
2022 4.940,00 1.039,50 5.989,50 
2023 4.950,00 1.039,50 5.989,50 
2024 3.300,00 693,00 3.993,00 
Total 19.800,00 4.158,00 23.958,00 

 
 

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2020 s’efectuarà amb 
càrrec a la partida 20.9201.22602 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries 
corresponents. 

 
Tercer.- Establir que el contracte es perfeccionarà amb la signatura de l’acceptació de la 
notificació de l’acord d’adjudicació i el retorn del document signat al Consell Comarcal en el 
termini de tres dies hàbils. 

 
L’inici de la seva execució es fixa per al dia 1 de setembre de 2020. 

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

 

Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell 
Comarcal. 



 

 

 
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte al 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. 

 

Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 

El conseller delegat de l’àrea 
de Comunicació, 

 
 
 

En dono fe, 
La secretària, 

 
 

Cristina Pou Molinet 



 

 

 
 

R/N:02/FFR/pa (Núm. Exp: 2014/1601) 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
PER LA JUNTA DE GOVERN 

 
 

Identificació de l’expedient 
 
 

Expedient relatiu a la contractació del servei de gestió del Centre Residencial d’Acció Educativa 
l’Albera.- Continuïtat prestació del servei.- 

 
 

Fets 
 
 

Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de data 13 de gener 
de 2015 es va adjudicar la gestió del Centre Residencial d’Acció Educativa l’Albera (CRAE) a la 
Societat Cooperativa SUARA SERVEIS SCCL, amb CIF F17444225, pel preu unitari de 113,21€ 
menor/dia, IVA exempt. 

 
 

El contracte es va formalitzar en data 27 de gener de 2015 i el seu termini d’execució era de 
quatre anys, amb efectes des de l’1 de febrer de 2015 fins al 31 de gener de 2019, amb 
possibilitat de dues pròrrogues anuals. 

 
 

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2019 es va convalidar la pròrroga del 
contracte pel termini d’un any, amb efectes administratius des de l’1 de febrer de 2019 fins al 
31 de gener de 2020. 

 

La directora de l’àrea de Serveis Socials ha emès informe de data 5 de juny de 2020, en el 

qual proposa la segona pròrroga contractual per un període d’un any, amb efectes des de l’1 

de febrer de 2020, atès el caràcter essencial del servei i que aquest s’ha prestat de forma 

satisfactòria. 



 

 

 
En data 17 de juny de 2020 s’ha emès informe jurídic en què es conclou el següent: “Convé 

fer constar, com s’ha indicat en les consideracions jurídiques d’aquest informe, que la primera 

pròrroga del contracte tenia efectes administratius des de l’1 de febrer de 2019 fins al 31 de 

gener de 2020, per la qual cosa ens trobem davant un termini vençut i com a tal improrrogable. 

No obstant això, atès el caràcter essencial del servei i la necessitat de la seva continuïtat, ens 

trobem també davant d’un supòsit de continuació forçosa de la prestació d’aquest, en virtut 

d’allò disposat a l’article 235.a) del ROAS de manera que s’haurà de requerir la Societat 

Cooperativa SUARA SERVEIS SCCL, adjudicatària del contracte de gestió del Residencial 

d’Acció Educativa l’Albera (CRAE) perquè, en virtut d’allò disposat a l’article 235.a) del ROAS, 
continuï prestant el servei fins al 31 de gener de 2021, data en la qual finalitzaria la segona 

pròrroga contractual.” 

 
 

En data 20 de juliol de 2020 la directora de l’àrea de Serveis Social emet nou informe, en el 

qual es rectifiquen les dades relatives a les despeses derivades de la continuïtat en la prestació 

del servei. 
 
 

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. 

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

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

 

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



 

 

 
PROPOSTA 

 
 

Per tant, proposo: 
 
 

Primer.- Requerir l’empresa SUARA SERVEIS SCCL, amb CIF F17444225, perquè continuï 
prestant el servei de gestió del Centre Residencial d’Acció Educativa l’Albera (CRAE) fins al 31 
de gener del 2021. 

 
 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 559.000,00€, IVA exempt, per atendre 
les despeses corresponents al període de l’exercici 2020, amb càrrec a la partida 
40.2312.22799 del pressupost vigent. I per a l’exercici 2021, una despesa màxima de 
56.320,80€, IVA exempt, de forma condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

 
 

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

 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 

 

El conseller delegat de l’àrea 
de Benestar Social, 

 
 

En dono fe, 
La Secretària, 

 
 

Cristina Pou Molinet 



 

 

 
 

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2019/1655) 
 

JUNTA DE GOVERN 
 

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

Identificació de l’expedient 
 
 

Expedient relatiu a la contractació mixta de subministrament i obres per a la instal.lació de 
plafons i cartelleres informatives de la xarxa Itinerànnia, acció inclosa en el desenvolupament 
del PECT Cultura, Natura i Intel·ligència en Xarxa, cofinançat pel FEDER PO Catalunya 2014- 
20 .- Adjudicació.- 

 
 

Fets 
 
 

Per acord de la Junta de Govern de data 4 de febrer de 2020 es va convocar la licitació del 
contracte del subministrament i les obres per a la instal·lació de plafons i cartelleres 
informatives de la xarxa de senders Itinerànnia a l’Alt Empordà, acció inclosa en el 
desenvolupament del PECT Cultura, Natura i Intel·ligència en Xarxa, cofinançat pel FEDER PO 
Catalunya 2014-20, amb un pressupost de licitació de 34.900.00€, que més 7.329,00€ en 
concepte d'IVA, fan un total de 42.229,00€, i una durada de cinc mesos. 

 
 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 24 de febrer de 2020, 
varen presentar oferta les empreses següents: CHAPER SL, RUTER TECNOLOGIA SL, 
PROSEÑAL SLU i SEYMO SL. 

 
 

En data 13 de març de 2020 es va procedir a l'obertura de les ofertes, amb el resultat següent : 
 

Empresa Preu Anys de garantia 
addicionals 

CHAPER SL 31.351,45 € 5 
RUTER TECNOLOGIA SL 30.642,00 € 3 
PROSEÑAL SLU 24.475,00 € 7 
SEYMO SL 29.258,15 € 2 



 

 

 
La tècnica de l'àrea de Turisme, en data 27 d'abril de 2020. va emetre informe en que, en 
aplicació dels criteris de valoració de les ofertes establers a l’apartat G del Quadre de 
Característiques (clàusula desena del Plec de Condicions Administratives Particulars), 
s'atorgava a les ofertes presentades per les empreses liictadores la puntuació següent: 

 
 

Empresa Puntuació 
CHAPER SL 82,45 
RUTER TECNOLOGIA SL 75,9 
PROSEÑAL SLU 100,000 
SEYMO SL 74,922 

 
En el mateix informe, i un cop aplicats el paràmetres establerts a l'apartat H del quadre de 
característiques (clàusula desena del Plec de Condicions Administratives Particulars) per a la 
determinació de l'existència de baixes presumptament anormals, es concloïa que l'oferta 
presentada per PROSEÑAL SLU incorria en presumpció d'anormalitat. 

 
Per acord de la Junta de Govern de data 19 de maig de 2020 es va disposar requerir l'empresa 
PROSEÑAL SLU perquè justifiqués les condicions de la seva oferta susceptibles de determinar 
el baix nivell del preu o costos d’aquesta. 

 
En data de 2 de juny de 2020 l’empresa va donar resposta al requeriment esmentat 

 
Per tal de valorar els extrems de la documentació justificativa aportada per l'empresa, a 
proposta de l’Àrea de de Turisme, es va requerir l'emissió d’un dictamen a l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), per tal de poder disposar de la informació 
necessària per a determinar si es podien dur a terme els treballs sol·licitats pel preu ofert per 
l’empresa esmentada. 

 
Mitjançant informe de data 20 de juliol de 2020, la tècnica de l'àrea de Turisme, a la vista del 
contingut de l'informe emès pel Director General de l’Institut de Tecnologia de la Construcció 
de Catalunya (IteC), proposa l'admissió a licitació de l'oferta presentada per PROSEÑAL SLU; 
classifica les ofertes admeses a licitació per ordre decreixent, amb el resultat següent: 

 
1. PROSEÑAL SLU 
2. CHAPER SL 
3. RUTER TECNOLOGIA SL 
4. SEYMO SL 



 

 

 
I proposa l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa PROSEÑAL SLU per haver presentat 
l’oferta més avantatjosa si bé, atès que l’empresa ha incorregut en presumpció d’anormalitat, 
i a l'empara d'allò establert a l'article 149.7 de la Llei 9/2017(LCSP), proposa mecanismes per 
fer un seguiment detallat de la seva execució, amb l’objectiu de garantir l’execució correcta 
del contracte sense que es produeixi una minva en la qualitat dels serveis i subministraments 
contractats. 

 
L’empresa PROSEÑAL SLU figura inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i s’han 
comprovat les dades que hi consten. 

 
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. 

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

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

 
 

ACORD 
 
 

Primer.-Adjudicar el contracte mixt de subministrament i obres per a la instal.lació de plafons 
i cartelleres informatives de la xarxa Itinerànnia l'Alt Empordà, acció inclosa en el 
desenvolupament del PECT Cultura, Natura i Intel·ligència en Xarxa, cofinançat pel FEDER PO 
Catalunya 2014-20, a favor de l’empresa PROSEÑAL SLU, amb NIF B59720987, pel preu de 
29.614,75€, IVA inclòs, dels quals 24.475,00€ corresponen al preu del contracte i 5.139,75 € 
a l’IVA, i una durada de cinc mesos. 



 

 

 
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
29.614,75€, amb càrrec a l'aplicació 30.4321.62212 del pressupost de l'exercici 2020. 

 
Tercer.- Establir que el contracte es perfeccionarà amb la signatura de l’acceptació de la 
notificació de l’acord d’adjudicació i el retorn del document signat al Consell Comarcal en el 
termini de tres dies hàbils. 

 
L’inici de la seva execució es fixa per al dia 1 de setembre de 2020 

 
Quart.- Establir, d'acord amb la proposta efectuada per la tècnica de l'àrea de Turisme en e 
seu informe de data 20 de juliol de 2020, que amb caràcter previ a l’inici de la producció dels 
plafons i de les cartelleres, l’empresa aportarà el detall dels materials que emprarà, 
identificant marques i productes i acompanyant aquesta identificació amb les corresponents 
especificacions tècniques -especialment, les de les característiques que puguin afectar la 
durabilitat dels elements produïts i instal·lats- i les certificacions de qualitat dels productes. En 
cas de dubtes, el Consell podrà demanar a l’empresa que aporti les mostres i les analítiques 
dels materials que en generin. 

 
Cinquè.- Designar com responsable del contracte la Sra. Olga Sabater Armengou, cap de 
l’àrea de Turisme. 

 

Sisè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell 
Comarcal. 

 
 

Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal 
 
 

Vuitè.-Autoritzar indistintament la president ai 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, 

 
 
 

En dono fe, 
La secretària, 

 
 

Cristina Pou Molinet 



 

 

 
R/N:02/FFR/pa (Núm. Exp:2020/268) 

 
JUNTA DE GOVERN 

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

 
Identificació de l’expedient 

 
 

Expedient relatiu a la contractació del subministrament de contenidors de càrrega lateral i de 
càrrega superior per a la recollida selectiva de residus que gestiona el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà.- Adjudicació.- 

 
 

Fets 

Per acord de la Junta de Govern de data 19 de maig de 2020 es va aprovar l’expedient de 
contractació del subministrament de contenidors de càrrega lateral i càrrega superior per a la 
recollida selectiva de residus, dividit en dos lots; 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, 
amb el pressupost base de licitació següent: 

 
 

Lot 1: subministrament de contenidors de càrrega lateral per a la recollida de paper-cartró i 
els seus elements d’alineació inferior: 44.082,72€, dels quals 36.432,00€ corresponen al preu 
del contracte i 7650,72€ a l’IVA. 

 

Lot 2: subministrament de contenidors metàl·lics de càrrega superior per a la recollida selectiva 
de residus: 19.485,84€ dels quals 16.104,00€ corresponen al preu del contracte i 3.381,84€ a 
l’IVA. 

 
 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 15 de juny de 2020, 
es varen presentar les ofertes següents: 

 
 

LOT 1: CONTENUR SL, ROS ROCA SA 

LOT 2: ALQUI-ENVAS SL, CONTENUR SL i SULO IBERICA SA 



 

 

 
La cap de l’àrea de Medi ha emès informe amb la valoració de les ofertes presentades, amb 
el resultat següent: 

LOT 1: 
 

 CONTENUR SL ROS ROCA SA 
• Oferta econòmica, fins a 84 punts 84,00 punts 73,82 punts 
• Millora del termini de garantia, fins a 4 punts 4,00 punts 0 punts 
• Robustesa i facilitat d’us de les persones, fins a 12 

punts: 
 

➢ Espessor mig de la cubeta del contenidor, fins a 
4 punts 

4,00 punts 3,76 punts 

➢ Alçada total del contenidor, fins a 4 punts 3,90 punts 4,00 punts 
➢ Pes en buit del contenidor, fins a 4 punts 3,73 punts 4,00 punts 
TOTAL 99,63 punts 85,58 punts 

 
 

LOT 2: 
 

 ALQUI- 
ENVAS SL 

CONTENUR 
SL 

SULO 
IBERICA SA 

• Oferta econòmica, fins a 84 punts 69,42 punts 75,73 punts 84,00 punts 
• Millora del termini de garantia, fins a 4 

punts 
4,00 punts 4,00 punts 4,00 punts 

• Robustesa i facilitat d’us de les persones, 
fins a 12 punts: 

  

➢ Espessor mig de la cubeta del 
contenidor, fins a 4 punts 

3,20 punts 3,00 punts 4,00 punts 

➢ Alçada total del contenidor, fins a 4 
punts 

3,98 punts 4,00 punts 3,97 punts 

➢ Pes en buit del contenidor , fins a 4 
punts 

4,00 punts 3,74 punts 3,18 punts 

TOTAL 84,60 punts 90,47 punts 99,15 punts 
 
 

En el mateix informe es determina que cap de les ofertes presentades es pot considerar 
anormalment baixa i es proposa l’adjudicació del contracte corresponent al LOT 1 a favor de 
l’empresa CONTENUR SL i el contracte corresponent al LOT 2 a favor de l’empresa SULO 
IBERICA SA, per haver presentat, respectivament, les ofertes més avantatjoses. 



 

 

 
Les empreses CONTENUR SL i SULO IBERICA SA figuren inscrites al Registro Oficial de 
Licitadors del Estado (ROLECE) 

 
 

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. 

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

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

 
 

ACORD 
 
 

Primer.-Adjudicar el contracte de subministrament de contenidors de càrrega lateral per a la 
recollida de paper-cartró i els seus elements d’alineació inferior (LOT 1) a favor de l’empresa 
CONTENUR SL, amb CIF B82806738, pels preus unitaris indicats a l'oferta, amb un preu màxim 
de 38.599,00€, IVA inclòs, dels quals 31.900,00 € corresponen al preu del contracte i 
6.699,00€ a l’IVA. La durada del contracte serà de dos anys a comptar des de l’endemà del 
retorn signat de l’acord d’adjudicació al Consell Comarcal i el termini de lliurament del 
subministraments serà de 60 dies hàbils des de la recepció de la comanda. 

 
 

Segon.-Adjudicar el contracte de subministrament de contenidors metàl·lics de càrrega 
superior per a la recollida selectiva de residus (LOT 2) a favor de l’empresa SULO IBERICA 



 

 

 
SA, amb CIF A-46480547, pels preus unitaris indicats a l'oferta, amb un preu màxim de 
15.838,90€, dels quals 13.090,00 corresponen al preu del contracte i 2.748,90€ a l’IVA. La 
durada del contracte serà de dos anys a comptar des de l’endemà del retorn signat de l’acord 
d’adjudicació al Consell Comarcal i el termini de lliurament del subministraments serà de 60 
dies hàbils des de la recepció de la comanda. 

 
 

Tercer- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
54.437,90€, amb la periodificació següent: 

 
Anualitat Import, IVA exclòs IVA Import total 
2020 Lot 1: 15.950,00€ 3.349,50€ 19.299,50€ 

Lot 2: 6.545,00€ 1.374,45€ 7.919,45€ 
Total 2020  22.495,00€ 4.723,95€ 27.218,95 
2021 Lot 1: 15.950,00€ 3.349,50€ 19.299,50€ 

Lot 2: 6.545,00€ 1.374,45€ 7.919,45€ 
Total 2021  22.495,00€ 4.723,95€ 27.218,95 
TOTAL 44.990,00€ 9.447,90€ 54.437,90€ 

 
La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2020 s’efectuarà amb 
càrrec a la partida 45162122710 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries 
corresponents. 

 
Quart.- Establir que els respectius contractes es perfeccionaran amb la signatura de 
l’acceptació de la notificació de l’acord d’adjudicació i el retorn del document signat al Consell 
Comarcal en el termini de tres dies hàbils. 

 
Sisè.- Designar com responsable dels contractes la Sra. Helena Valent Nadal, cap de l’àrea de 
Medi Ambient. 

 

Setè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell 
Comarcal. 

 
 

Vuitè.- Publicar l’adjudicació del contracte al 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 

La consellera delegada de l’àrea 
de Medi Ambient, 

 
 

En dono fe 
La secretària, 

 
 

Cristina Pou Molinet 



 

 

 
R/N:02/FF/pa/ (Núm. Exp:2019/1798) 

 
JUNTA DE GOVERN 

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

 
Identificació de l’expedient 

 
 

Expedient relatiu a la contractació del subministrament de compostadors i elements 
d’emmagatzematge de residus .- Adjudicació.- 

 
 

Fets 
 
 

Per acord de la Junta de Govern de data 25 de febrer de 2020 es va aprovar l’expedient de 
contractació del subministrament de compostadors i elements d’emmagatzematge de residus, 
dividit en dos lots; 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, amb el pressupost base de 
licitació següent: 

 
 

Lot 1: subministrament de compostadors individuals i comunitaris per a l’autocompostatge, 
cubells de recollida de la FORM i bosses compostables: 22.760,10€, dels quals 18.810,00€ 
corresponen al preu del contracte i 3.950,10€ a l’IVA. 

Lot 2: subministrament d’elements diversos per a l’emmagatzematge de residus: 11.688,60€, 
dels quals 9.660,00€ corresponen al preu del contracte i 2.028,60€ a l’IVA. 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 27 de maig de 2020, 
es varen presentar les ofertes següents: 

LOT 1: AMTEVO MEDIO AMBIENTE SL i ID-WASTE SL 

LOT 2: no es presenta cap oferta 

La cap de l’àrea de Medi ha emès informe amb la valoració de les ofertes presentades al lot 
1 , amb el resultat següent: 



 

 

 
 
 

 
LOT 1: 

 
 AMTEVO MEDIO 

AMBIENTE SL 
ID-WASTE SL 

• Oferta econòmica, fins a 90 punts 80,04 punts 90,00 punts 
• Termini de garantia dels compostadors, fins a 10 

punts 
10 punts 10 punts 

TOTAL 90,04 punts 100 punts 

En el mateix informe es determina que cap de les ofertes presentades es pot considerar 
anormalment baixa i es proposa l’adjudicació del contracte corresponent al LOT 1 a favor de 
l’empresa ID-WASTE SL per haver presentat l’oferta més avantatjosa. 

L’empresa ID-WASTE SL figura inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) 
 
 

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. 

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

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

 
 
 
 
 



 

 

ACORD 
 

Primer.-Adjudicar el contracte de subministrament de compostadors individuals i comunitaris 
per a l’autocompostatge, cubells de recollida de la FORM i bosses compostables (LOT 1) a 
favor de l’empresa ID-WASTE SL, amb CIF núm. B55160071, pels preus unitaris indicats a 
l'oferta, amb un preu màxim de 20.458,68€, IVA inclòs, dels quals 16.908,00€ € corresponen 
al preu del contracte i 3.550,68€ a l’IVA. La durada del contracte serà de dos anys a comptar 
des de l’endemà del retorn signat de l’acord d’adjudicació al Consell Comarcal i el termini de 
lliurament del subministraments serà de 30 dies laborables a comptar des de la recepció de la 
comanda. 

 
 

Segon.- Declarar desert el contracte de subministrament d’elements diversos per a 
l’emmagatzematge de residus (LOT 2) en no haver-se presentat cap oferta 

 
 

Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
20.458,68 €, amb la periodificació següent: 

 
 

Anualitat Import, IVA exclòs IVA Import total 
2020 8.454,00€ 1.775,34€ 10.229,34€ 
2021 8.454,00€ 1.775,34€ 10.229,34€ 
TOTAL 16.908,00€ 3.550,68€ 20.458,68€ 

 
La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2020 s’efectuarà amb 
càrrec a la partida 45162122720 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries 
corresponents. 

 
Quart.- Establir que el contracte es perfeccionarà amb la signatura de l’acceptació de la 
notificació de l’acord d’adjudicació i el retorn del document signat al Consell Comarcal en el 
termini de tres dies hàbils. 

 
Cinquè.- Designar com responsable del contracte la Sra. Helena Valent Nadal, cap de l’àrea 
de Medi Ambient. 

 

Sisè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell 
Comarcal. 

 
 

Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal 



 

 

 
Vuitè.-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 Medi Ambient, 

 
 

En dono fe 
La secretària, 

 
 

Cristina Pou Molinet 



 

 

 
 
 

R/N: 02/MA/pa (Núm. Exp: 2020/403) 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
 

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

Identificació de l’expedient 
 

Expedient relatiu a la contractació dels serveis professionals de manteniment dels webs i 
aplicacions online de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.. a) 
Aprovació de l’expedient. B)Convocatòria de licitació.- 

 
Fets 

 
L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal va emetre informe memòria de data 18 de juny 
de 2020 en què s’informava favorablement la contractació dels serveis professionals de 
manteniment dels webs i aplicacions online de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà.. 

 
D’acord amb aquest mateix informe, la Sra. Lorena Capel és qui va desenvolupar les 
aplicacions informàtiques i és propietària, titular i/o distribuïdora del codi font i les pàgines de 
les llibreries que permeten el funcionament de les pàgines webs i bases de dades destinades 
a la gestió per al seguiment i comunicació de les dades dels serveis de l’àrea de medi ambient. 
A causa dels canvis legislatius i a les millores tecnològiques, aquest programari requereix un 
manteniment i unes actualitzacions, servei que només pot realitzar aquesta empresa, que n’és 
la propietària intel·lectual. 

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

 
 

La competència objecte d’aquesta contractació és un competència delegada atès que està 
vinculada a serveis delegats al Consell Comarcal. 

 
 

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



 

 

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

 
 

Existeix crèdit suficient a l’aplicació 45 1722 22600 del vigent pressupost del Consell Comarcal. 
 
 

Fonaments de dret 
 

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

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú d) Llei 7/1-985, de 2 

d’abril, de Bases de Règim Local 
• Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública, en allò que no s’oposi a la llei. 
• L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord 

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

 
Per tot això, la consellera delegada de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern 
l’adopció del següents 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de Medi Ambient en data 18 de 
juny de 2020. 

 
 

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis professionals de manteniment dels 
webs i aplicacions online de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

 
 

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació. 
 
 

Quart . Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors de la contractació de l’esmentat servei. 



 

 

 
Cinquè. Convocar la licitació dels serveis professionals de manteniment dels webs i aplicacions 
online de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per procediment 
negociat sense publicitat ni concurrència, per raons de protecció d’exclusiva, inclosos els drets 
de propietat intel.lectual i industrial, amb un pressupost base de licitació de 119.142,50€, que 
més 25.019,92 € en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 144.162,42€, i una durada de 
quatre anys. 

 
 

Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 
144.162,42€ amb la periodificació següent: 

 

Període Import IVA exclòs IVA (21%) Import total 

2020 29.877,50 € 6.274,27 € 36.151,77 € 

2021 29.755,00€ 6.248,55 € 36.003,55 € 

2022 29.755,00 € 6.248,55 € 36.003,55 € 

2023 29.755,00 € 6.248,55 € 36.003,55 € 

TOTAL 119.142,50 € 25.019,92 € 144.162,42 € 

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2020 s’efectuarà amb 
càrrec a la partida 45 1722 22600 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries 
corresponents. 

 

Cinquè. Convidar la Sra. Lorena Capel Hernández, propietària intel.lectual del programari, 
perquè en el termini de quinze dies naturals a comptar des del següent a la recepció de la 
invitació pugui presentar la seva proposició. 

 

Sisè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell 
Comarcal per tal que l’empresa convidada pugui accedir als plecs i a la resta d’informació 
necessària per presentar la seva proposta. 

 

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



 

 

 

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

RECURSOS 
 

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es 
podran interposar els recursos següents: 

 
 

- Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la 
interposició del recurs contenciós administratiu. La interposició del recurs especial en matèria de 
contractació requerirà anunci previ mitjançant escrit presentat davant aquest òrgan de 
contractació. El termini per presentar aquest anunci previ, així com per interposar el recurs 
especial en matèria de contractació pública, serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de 
la data fefaent de la publicació de l’acte impugnat en el Perfil de contractant. Un cop 
anunciat prèviament a l’òrgan de contractació la intenció d’interposar el recurs especial, la 
presentació de l’escrit d’interposició del recurs haurà de fer-se en el registre del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, amb seu a Barcelona, o en el de l’òrgan de contractació. Contra 
la resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedirà la interposició del 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la 
recepció de la notificació de la resolució 

- 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 consellera delegada 
de l’àrea de Medi Ambient, 

 
 

En dono fe, 
La Secretària, 

 
 
 

Cristina Pou Molinet 



 

 

 
 

R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2020/907) 
 

JUNTA DE GOVERN 
 

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

Identificació de l’expedient 
 
 

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 Pontós. 

 
 

Fets 

1.- 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. 

 
 

2.- 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. 

 
 

3.- 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. 

 
 

4.- L’Ajuntament de Pontós en sessió plenària del 16 de gener de 2020 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. 



 

 

 
 
 

5.- 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. 

 
 

6.- En data 6 de juliol de 2020 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable 
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 Pontós. 

 
 

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 Pontós. 

 
 

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. Sònia Martínez i Juli, 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 Pontós i a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest 
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients. 

 
 

RECURSOS 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 

 
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha 
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta 
notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 



 

 

 
 

Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 

A consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient, 
 
 
 
 

Anna Palet Cortada 
 
 

En dono fe, 
La Secretaria, 

 

Cristina Pou Molinet 



 

 

 
 
 

R/N://xc (Núm. Exp:2020/884) 
 

JUNTA DE GOVERN 
 

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

Identificació de l’expedient 
 
 

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 de Rabós. 

Fets 
 
 

1.- 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. 

 
 

2.- 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. 

 
 

3.- 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. 



 

 

 
4.- L’Ajuntament de Rabós en sessió plenària del 6 de juliol de 2019 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. 

 
 

5.- 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. 

 
 

6.- En data 6 de juliol de 2020 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable 
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 de Rabós 

 
 

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 Rabós. 

 
 

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. Sònia Martínez i Juli, 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. Notificar aquest acord a l’ajuntament de Rabós i a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest 
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients. 

 
 

RECURSOS 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 

 
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha 
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta 
notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 



 

 

 
 
 
 
 

Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 

La consellera delegada de l'àrea de Medi ambient, 
 
 

Anna Palet Cortada 

En dono fe, 
La Secretaria, 

 
 
 

Cristina Pou Molinet 



 

 

 
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2020/883) 

 
JUNTA DE GOVERN 

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

 
Identificació de l’expedient 

 
 

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 d'Albanyà. 

 
 

Fets 
 

1.- 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. 

 
 

2.- 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. 

 
 

3.- 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. 

 
 

4.- L’Ajuntament d’albanyà, en sessió plenària de 5 de juliol de 2019 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. 



 

 

 
5.- 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. 

 
 

6.- En data 6 de juliol de 2020 la cap de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable 
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 d'Albanyà. 

 
 

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, la consellera delegada 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 d’Albanyà. 



 

 

 
 

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. Sònia Martínez i Juli, 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 d’Albanyà i a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest 
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients. 

RECURSOS 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 

 
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha 
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta 
notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 

 
La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient 

 
 
 

En dono fe, 
La Secretaria, 

 
 
 

Cristina Pou Molinet 
 
 



 

 

 
R/N:11/OS/jp (Núm. Exp:2020/159) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a la subvenció atorgada pel DARP per a l'edició d’un fullet de divulgació del 
patrimoni pesquer de la Costa Brava a l’Alt Empordà (amb càrrec al FEMP de la UE). Proposta 
d’acceptació. 

 

Fets 

 

L’Àrea de Turisme del Consell Comarcal participa amb els Consells del Baix Empordà, la Selva i el 
Museu de la Pesca en un grup de treball que té l’objectiu d’identificar el patrimoni pesquer de la 
Costa Brava. Aquest treball ha de permetre posar en valor el patrimoni, tant en termes de reforç de 
la identitat del territori com també per a que serveixi per a identificar recursos que facilitin la creació 
de noves activitats econòmiques que associïn el sector de la pesca i el del turisme, amb la voluntat 
de millorar la qualificació de la Costa Brava com a destinació turística i contribuir a la seva 
desestacionalització. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà gestiona una operació en el marc del Projecte d’Especialització i 
Competitivitat Territorial natura, cultura i intel·ligència en xarxa, un projecte cofinançat en un 50% 
pel FEDER de la Unió Europea. Aquesta operació té com un dels seus objectius generar productes 
per ser comercialitzats associats als camins i a la promoció del patrimoni cultural i natural de la 
comarca. Per a fer-ho possible, ha dut a terme una tasca de recollida de de dades del patrimoni que 
pot ser útil també per a aquest projecte, doncs inclou també elements del patrimoni pesquer. 

Els Consells Comarcals de l’Alt i el Baix Empordà comparteixen el projecte «Marca Empordà». Entre 
les accions previstes per al desenvolupament de la marca hi ha la divulgació d’aquells elements que 
són comuns a les dues comarques, i que poden contribuir a que esdevinguin elements d’atractiu 
turístic. La identificació del patrimoni pesquer de la Costa Brava s’ajusta a aquestes accions que 
s’han de dur a terme en el marc del projecte de desplegament de la marca. 

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, mitjançant la Resolució ARP/2907/2017, 
d'11 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local 
participatiu en el marc del fons europeu marítim i de la pesca (resolució d'11 de desembre de 2017, 
publicada en el BOE núm. 309, de 21 de desembre) (ref. BDNS 375521). Aquestes ajudes es 



 

 

tramiten mitjançant el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i 
obtenir-ne una, permetria finançar actuacions de divulgació d’aquest patrimoni pesquer. 

En data de 7 de febrer de 2020, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va presentar en el registre del 
GALP Costa Brava una sol·licitud d’ajut per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu en el 
marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca pel projecte: “Edició d'un fullet de divulgació del 
patrimoni pesquer de la Costa Brava. Alt Empordà”. 

I amb data de 15 de juny de 2020, el director general de Pesca i Afers Marítims resol concedir al 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb NIF/CIF P6700008C una subvenció de 11.914,29 €. 

Vist l’informe favorable de l Tècnic de l’Àrea de Turisme. 

 

Fonaments de dret 

 

• Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

• Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

• 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). 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

• 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). 

• Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 

 

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

 

ACORD 

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada de 11.914,29 € 

Segon.- Consignar l’import a l’aplicació pressupostària 30.45010 FONS COMARCAL FOMENT 
TURISME 
 



 

 

Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidenta i el Gerent del Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució 
del present acord. 
 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la direcció general de Pesca i Afers Marítims, Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Econòmics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
 
 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
El conseller delegat de l'àrea de Turisme, En dono fe, 
    La Secretària 
 
 
 
 
 
 
Agustí Badosa Figueras      Cristina Pou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
R/N:02/FF/cn (Núm. Exp:2020/333) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 
 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la declaració de prohibició per contractar en relació amb la mercantil 
CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, de conformitat amb la circumstància prevista a l’article 71.2.a) de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. Resolució de l'escrit 
d'al·legacions presentat per l'entitat CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU en data 1 de juliol de 2020 (RE 
núm. 2020/6545) i declaració de la prohibició per contractar. 

 

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) va tenir 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 de contractació 1794/2018 l'informe jurídic emès en data 23 d'abril de 2019. 
 
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 30 d'abril de 2019, va acordar 
desestimar les al·legacions presentades per l'entitat CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, així com 
imposar-li la 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. Cal fer esment al fet 
que aquesta penalitat no ha estat abonada en període voluntari per CONSTRUTOP EMPORDÀ, 
SLU. 
 
L’article 71.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017- 
preveu una sèrie de circumstàncies que impedeixen contractar amb el sector públic a les 
persones en qui concorri alguna d’elles, entre les quals es troba haver retirat indegudament la 
seva proposició o candidatura en un procediment d'adjudicació, o haver impossibilitat l'adjudicació 
del contracte a favor seu per no complimentar l'establert a l'apartat 2 de l'article 150 dintre del 
termini assenyalat amb la concurrència de dol, culpa o negligència (lletra a). 
 
Atenent allò previst als articles 18 i 19 del 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 - . 
 
Considerant allò previst a l’article 72 de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de Contractes del Sector 
Públic – LCSP 2017 -, així com el contingut de l’articulat esmentat, que reconeix la competència 
per declarar la prohibició a l’òrgan de contractació, així com que aquesta Administració es troba 
en termini per dur a terme la formulació de declaració de prohibició en els termes previstos 
legalment. 
 
Atès allò disposat a l’article 72.6 de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de Contractes del Sector Públic 
– LCSP 2017 -, en relació amb l’efecte de la declaració de prohibició per contractar. 
 
A la vista d’això, la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 16 de juny de 2020, 
va acordar incoar expedient administratiu per a la declaració de prohibició per contractar amb 
aquest òrgan de contractació a la mercantil CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, de conformitat amb la 
circumstància prevista a l’article 71.2.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic – LCSP 2017 – , per haver retirat indegudament la seva oferta en el procediment 
d'adjudicació de les obres de Condicionament del carrer Hospital amb la Torre Carlina de Maçanet 
de Cabrenys, incorporant al mateix els informes tècnics emesos per les àrees de serveis tècnics i 



 

 

turisme i per la Secretaria d’aquest Consell comarcal en relació a l’assumpte esmentat, amb la 
proposició de declaració de la prohibició de contractar per un període de divuit mesos sens 
perjudici del que resultés de la resolució de les possibles al·legacions. Així mateix, va acordar 
atorgar tràmit d’audiència a la mercantil CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, de forma que, durant el 
termini màxim de 15 dies hàbils pogués formular quantes al·legacions, observacions, 
reclamacions o suggeriments estimés oportunes. 
 
L'esmentat acord va ser notificat a CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU en data 25 de juny de 2020 (RS 
núm. 2020/5556). 
 
En data 1 de juliol de 2020 (RE 2020/6545) ha tingut entrada en el Consell Comarcal, en temps i 
forma, escrit d'al·legacions presentat per CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU en relació amb l'acord 
esmentat. 
 
Vist l’informe jurídic de 28 de juliol de 2020 emès per la Secretaria d’aquest Consell Comarcal, 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 comportava 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, es remet a la 
documentació obrant a l'expedient 1794/2018 , consistent en 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€ ( l'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 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. 
 
Cinquena.- D'altra banda, l'entitat CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU en el seu escrit d'al·legacions 
afirma que la proposta de prohibició per contractar, cas d'imposar-se, suposa una doble incriminació 
de la conducta prèviament sancionada, de forma que l'empresa és sancionada doblement. Aquesta 
afirmació de l'empresa és errònia, tota vegada que la penalitat imposada per la Junta de Govern del 
Consell Comarcal en data 30 d'abril de 2019 ho va ser 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, i és precisament aquest article 150.2 de la LCSP el que preveu expressament que 
la imposició de la penalitat ho és sense perjudici de l'establert a la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 
71, que és precisament el supòsit que ha donat lloc a la incoació de l'expedient administratiu per a la 
declaració de prohibició per contractar. 
 
Fonaments de dret: 
 

• art. 25 i ss DL 4/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de 
Catalunya. 

• Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 

• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.(en endavant, LCSP) 

• Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions 
esmentades anteriorment. 

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

 



 

 

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció dels 
següents: 

ACORDS 

 
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per la mercantil CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU 
en el present expedient contradictori, pels motius que consten en les consideracions jurídiques de 
l'informe de la Secretaria d’aquest Consell Comarcal de data 28 de juliol de 2020, i que s'han 
transcrit a la part expositiva d'aquest acord. 
 
Segon.- Acordar la declaració de la prohibició per contractar a l’àmbit d’aquest òrgan de 
contractació, de la mercantil CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, amb NIF B17835547, i domicili social 
al C. Holanda, Parcel.la G-23, 17600 FIGUERES, per haver incorregut en la causa a) de l’apartat 2 
de l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, 
per haver retirat indegudament la seva oferta en el procediment d'adjudicació de les obres de 
Condicionament del carrer Hospital amb la Torre Carlina de Maçanet de Cabrenys, pel termini de 
divuit mesos. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció. 
 
Quart.- Donar, així mateix, trasllat del present acord a la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, i procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la mercantil CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, amb indicació 
del règim de recursos pertinent. 
 
_ 
 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
El conseller delegat de Turisme 
 
 
Agustí Badosa Figueras 
 
 
En dono fe, 
La Secretària 
 
 
Cristina Pou i Molinet 
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