R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2018/1168)
Assumpte: declarar desert licitació lot 1

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a declarar desert el lot 1 del procediment de licitació “contracte mixt del
servei i subministrament de la llicència d’ús d’un programa de comptabilitat energètica” iniciat
per la Diputació de Girona.

Fets
1.- La Diputació de Girona, com a coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses,
promou des del 2014 el servei de comptabilitat energètica als municipis de tota la província.
2.- El juny del 2014 es va signar el primer conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
la Diputació de Girona per procedir a la contractació agregada d’un programa informàtic de
comptabilitat energètica i la seva gestió. Així doncs, la Diputació de Girona va realitzar un
concurs públic per la compra d'un programa informàtic que va tenir una vigència de 4 anys.
3.- Atès que el servei continua vigent i que actualment es gestionen més de 800 pòlisses de
40 municipis de l’Alt Empordà en data 25 de setembre de 2018 el Ple del Consell Comarcal va
aprovar un nou conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per procedir a la licitació
agregada per la contractació del subministrament d'un programa de comptabilitat i gestió
energètica. Concretament, el punt tercer del conveni s’establia que:

a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les indicacions del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el remetrà
al CCAE per al seu vistiplau.
b) El Consell Comarcal de l’Alt Empordà es compromet a fer l’autorització de la despesa
necessària, a través de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada
pel Secretari/Interventor del CCAE, i serà un requisit previ essencial per iniciar el procediment
de licitació.
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de
l’obertura de sobres al Consell Comarcal de l’Alt Empordà a través de la proposta d’adjudicació
de les empreses per ordre decreixent, tal com estableix l'article 6 de la nova LCSP.

d) El Consell Comarcal de l’Alt Empordà actua com a òrgan de contractació, i per tant li
correspon l’adjudicació i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més
favorable d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.
(…)
4- En data 4 de juny de 2019 la Junta de Govern d'aquest Consell Comarcal va aprovar el Plec
de clàusules administratives particulars i plec de condicions tècniques elaborades per la
Diputació de Girona per la contractació agregada del contracte de subministrament de la
llicència d’ús d’un programa de comptabilitat energètica, mitjançant procediment obert
simplificat amb una pluralitat de criteris d’adjudicació. En el mateix acord es va autoritzar una
despesa per un import total de 10.621,59 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
45.1722.22620 del pressupost vigent.
5- En l'acord de la Mesa de contractació de data 5 de desembre de 2019 es va aprovar per
unanimitat admetre a licitació a l'empresa Letter Ingenieros SL, com a unica empresa
presentada en el concurs.
6- En l'acord de la Mesa de contractació de data 12 de desembre de 2019 referent a la valoració
del sobre unic es va aprovar per unanimitat:
“1.- Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la licitació del contracte mixt del servei i
subministrament de la llicència d’ús d’un programa de comptabilitat energètica amb l’ordre i
valoració següent:
Lot 1 – Subministrament d’un programa de comptabilitat i gestió energètica
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2.- Sol·licitar a l’empresa Letter Ingenieros SL que en el termini de 3 dies, faciliti les claus
d’accés al programa ofert pel lot 1 amb una simulació per tal de poder verificar que el programa
compleix amb els requisits detallats en els plecs que regeixen aquesta licitació.”

7- En l'acord de la Mesa de contractació de data 30 de gener de 2020 el Secretari va donar
compte de l'informe elaborat per la tècnica de Medi Ambient de data 28 de gener de 2020, en
el qual es justificava que el programa ofert per l’empresa Letter Ingenieros SL, no complia
amb el Plec de prescripcions tècniques.
8- El Secretari de la Mesa informa que la clàusula 14.2 novena del PCAP, disposa que «la Mesa
podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració
9- En aquest sentit, l’article 139 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic disposa que
«les proposicions dels interessats s’han d’ajustar als plecs i la documentació que regeixen la
licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut
de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva».
10- L’article 84 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, disposa que «si alguna

proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será
desechada por la mesa, en resolución motivada».
11- La Mesa seguint l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient, en el qual justifica que el
programa ofert no compleix amb tots els requeriments descrits al punt 5 del Plec de clàusules
tècniques que regeix la licitació, acorda per unanimitat excloure l’empresa Letter Ingenieros
SL del lot 1 i declarar desert el lot 1 de la licitació per a la contractació del servei i
subministrament de la llicència d’ús d’un programa de comptabilitat energètica.
12- En data 9 de juny de 2020 la tècnica d’Energia de l’àrea de Medi Ambient va emetre
informe favorable a declarar desert el lot 1 de la licitació per a la contractació del servei i
subministrament de la llicència d’ús d’un programa de comptabilitat energètica.

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).

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

ACORD

Primer.-Declarar desert el lot 1 del procediment de licitació “contracte mixt del servei i
subministrament de la llicència d’ús d’un programa de comptabilitat energètica”, atès que la
única oferta presentada per aquest lot no compleix amb els requisits establerts en els plecs
de prescripcions tècniques, tot declarant conclòs el procediment obert simplificat tramitat per
a l’adjudicació del lot 1 del contracte.

Segon. Anul·lar la despesa següent:
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Tercer. Publicar la declaració de desert en el perfil de contractant, en compliment de l’article
63.3 en relació a l’article 159.6.e) LCSP i comunicar les dades relatives al contracte al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
Quart. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona 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.
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

En dono fe,
La secretària

Cristina Pou i Molinet

R/N:14/RG/ama (Núm. Exp:2019/1037)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a Renúncia a la Subvenció Eurodistricte al desenvolupament de projectes de
cooperació a l'Espai Català Transfronterer (2019)
Fets
1- Resolució PRE/1412/2019, de 17 de maig per la qual s'obre la convocatòria corresponent a
l'any 2019 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.
2- En data 3 de setembre de 2019 la junta de govern va convalidar la sol·licitud de subvenció
juntament amb el projecte que porta el nom «Xarxa de treball transfronterera per acollir i
acompanyar dones migrades a l’Espai Català Transfronterer»
3- En data 28 de novembre de 2019, la secretària general de la Presidència ha signat la
resolució de concessió de les subvencions Eurodistricte 2019 en la qual s’atorga una subvenció
de 5.325,00€ al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. (4.260,00€ any 2019 i 1.065,00€ any 2020)
4- En data 11/06/2020 el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha
ingressat l’import de 4.260,00€ a l'aplicació pressupostaria d'ingressos 40.45061 «GENCAT
projectes de cooperació Espai Català Transfronterer» del pressupost vigent, en concepte de
bestreta el 80% de la subvenció concedida
5- El confinament i el tancament de fronteres acordat pels estats membres de la Unió Europea
com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, no han permès executar adequadament
el projecte presentat a la convocatòria Eurodistricte de l’any 2019. Els intercanvis i visites
transfrontereres previstes per a finals del mes de març i els seminaris de treball que s’havien
d’organitzar a Figueres entre associacions que atenen dones migrades de la comarca de l’Alt
Empordà i dels Pirineus Orientals, es van haver de cancel·lar. Aquest fet ha també ha impedit
completar l’estudi i diagnòstic que ha de permetre conèixer la situació de les dones migrades
a l’espai català transfronterer.

Fonaments de dret
•

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

•

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

•

Resolució PRE/1412/2019, de 17 de maig de convocatòria per a la concessió de
subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació
a l'Espai Català Transfronterer.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Renunciar a la subvenció de 5.325,00€ (4.260,00€ any 2019 i 1.065,00€ any
2020)atorgada a l'Àrea de Benestar d'aquest Consell Comarcal per dur a terme el projecte que
porta el nom “Xarxa de treball transfronterera per acollir i acompanyar dones migrades a
l’Espai Català Transfronterer».
Segon.- Ordenar els tràmits corresponents per a retornar al Departament de Presidència de
la Generalitat l’import de 4.260,00 € ingressats en concepte de bestreta de la subvenció.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Àrea d’Intervenció de Fons d’aquest Consell Comarcal,
per al seu coneixement i als efectes legals adients.
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".
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,
Prenc raó,
Cap d’Intervenció,

En dono fe,
La Secretaria delegada,

Toñy Asensio Belmonte

Francesca Falcó Roig

R/N:14//ama (Núm. Exp:2020/895)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a sol·licitud de subvenció Eurodistricte al desenvolupament de projectes de
cooperació a l'Espai Català Transfronterer (2020)
Fets
VISTA la resolució PRE/1430/2020, d’11 de juny per la qual s'obre la convocatòria
corresponent a l'any 2020 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per
al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.
ATES que la finalitat d'aquesta convocatòria es donar suport a projectes transfronterers de
cooperació desenvolupats al territori de l'Espai Català Transfronterer, que no tenen les
capacitats per recaptar els recursos públics habituals destinats a l'àmbit transfronterer, tot
posant de relleu la transcendència de determinades accions estratègiques que vertebren
l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer
ATÈS que el termini per participar en aquesta convocatòria finalitza el proper 23 de juliol de
2020.
ATÈS que el confinament i el tancament de fronteres acordat pels estats membres de la Unió
Europea com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, no han permès executar
adequadament el projecte presentat a la convocatòria Eurodistricte de l’any 2019.
ATÈS que l'Àrea de Benestar Social té intenció de concórrer a la convocatòria amb el que
projecte que porta el nom «Xarxa de treball transfronterera per acollir i acompanyar dones
migrades a l’Espai Català Transfronterer» amb el qual es pretén sol·licitar una subvenció per
un import de 7.500 € (SET MIL CINC-CENTS). Veure document annex.
Vist l’informe favorable de la directora de l’àrea de Benestar Social en el qual proposa la
Sol·licitud d’una subvenció al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
d’acord amb la resolució PRE/1430/2020, d’11 de juny de convocatòria per a la concessió de
subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a
l'Espai Català Transfronterer 2020-2021
Vista la proposta favorable del conseller en el qual proposa la Sol·licitud d’una subvenció al
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la resolució
PRE/1430/2020, d’11 de juny de convocatòria per a la concessió de subvencions pluriennals
Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català
Transfronterer 2020-2021

Fonaments de dret
•

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

•

Resolució PRE/1430/2020, d’11 de juny de convocatòria per a la concessió de subvencions
pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai
Català Transfronterer.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció juntament amb el projecte «Xarxa de treball
transfronterera per acollir i acompanyar dones migrades a l’Espai Català Transfronterer» en
el marc de la convocatòria de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament
de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

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

En dono fe,
La secretaria delegada,
Francesca Falcó i Roig

