DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al contracte de les obres del Projecte de Millora del carrer del Mar (Tram
2) eix de connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l'entorn del riu Fluvià, actuació
que s’inclou en l’Operació (GO03-000830) de «Conservació, foment i desenvolupament del
patrimoni natural i cultural de l’alt Empordà, en el marc de l’operació confinançada amb el
Programa Operatiu FEDER 2014-2020, eix 6, convocatòria regulada per l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març».- Acord d’aprovació d’ampliació del termini de finalització del
contracte.Antecedents per fets
Atès que en data 2 de juny de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, per a la gestió i execució
de les accions de les obres del Projecte de Millora del carrer del Mar (Tram 2) eix de
connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l'entorn del riu Fluvià, i amb data 27 de
juliol de 2018 es va signar l’addenda a l’esmentat conveni.
Atès que en data 16 d’octubre de 2019 es va signar el contracte entre el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà i l’empresa «HIER CONS EMPORDÀ SL» per l'execució de les obres
corresponents al projecte per un import de 351.501,39€, IVA exclòs, que més 73.815,29€
en concepte d’IVA, fan un total de 425.316,68€.
Atès que en data 30 d’octubre de 2019 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i
l’inici d’obra consta el dia 4 de novembre de 2019, el termini del contracte és de 5 mesos a
partir de la seva signatura.
Atès que en data 18 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà va aprovar una pròrroga fins el 14 de maig de 2020, entès el termini màxim
previst en el contracte de 25 dies, sol·licitada en l’execució de l’actuació en l’obra el Projecte
de Millora del carrer Mar (Tram 2) eix de connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador
amb l’entorn del riu Fluvià, degut a unes feines de reparació/substitució d'un tram de la
xarxa de clavegueram no contemplades en el projecte però sí necessàries per la seva
urgència.
L’empresa contractista, «HIER CONS EMPORDÀ SL», en data 26 de març de 2020, amb
ENTRA-2020-3649 comunica al Consell Comarcal la previsió de finalització de les obres el

14 de maig de 2020, amb excepció de que sorgeixi alguna força major i que s'hagi de
respectar la imposició, com és l'estat d'alarma que s’està vivint provocat per la Covid19 i
que pugui afectar a alguns proveïdors que estan aturats i no distribueixen material o,
aquest pugui arribar amb retard.
L’empresa contractista, «HIER CONS EMPORDÀ SL» en data 4 de maig de 2020, amb
ENTRA-2020- 4170 sol·licita a l’òrgan contractant, garantint els seus compromisos
pendents, la possibilitat d’ampliar el termini inicial, amb nova data de previsió de finalització
de les obres, el 12 de juny de 2020. La causa és l’endarreriment del subministre de
materials i del mobiliari urbà, especialment de la partida d’enllumenat, que per causa de la
crisis sanitària per la Covid19, el proveïdor ha hagut de modificar els torns i condicions de
treball per garantir la distància de seguretat entre treballadors, augmentat així el temps de
fabricació.
Vist l’informe tècnic favorable emès per la Direcció Facultativa de l’obra, Sra. Lurdes Moret
que justifica l'endarreriment del programa de treball a l'adequació de les mesures
adaptades a la crisis sanitària per la Covid19 de l’empresa proveïdora del mobiliari urbà, que
ha provocat el retard en entregar el mobiliari urbà necessari i, al mateix temps, justifica la
data de finalització condicionada a la necessitat de 5 dies laborables per tal de deixar els
treballs finalitzats.
Vist l’informe tècnic favorable de les àrees de Turisme i de Serveis Tècnics.
Vist l’informe jurídic.
Fonaments de dret
•
•

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 de contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre (LCSP)

•

Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67) modificada pel RD 465/2020,
de 17 de març (BOE núm. 73) pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

•

Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de Mesures urgents extraordinàries per fer
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (RDL 8/2020)

•

Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït
recuperable per les persones treballadores per compte aliena que no presten
serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context
de lluita contra el COVID-19.

•

Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 (RDL
11/2020)

•

Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat
pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

•

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

•

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

Resolució
Per tant, resolc,
Primer.- Aprovar l’ampliació del termini de finalització de les obres, com a conseqüència de
la situació de fet creada per la Covid19, garantint el compliment dels compromisos
pendents per part de l’empresa contractista, sol·licitada en l’execució de l’actuació Projecte
de Millora del carrer del Mar (Tram 2) eix de connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador
amb l'entorn del riu Fluvià, que s’inclou en l’Operació (GO03-000830) de «Conservació,
foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’alt Empordà, en el marc de
l’operació confinançada amb el Programa Operatiu FEDER 2014-2020, eix 6, convocatòria
regulada per l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març», per part de l’empresa adjudicatària de
les obres, «HIER CONS EMPORDÀ, SL», de manera que la nova data de finalització de les
obres serà el dia 12 de juny de 2020.
Segon.- Informar a l’interessat que de conformitat amb la disposició addicional tercera del
Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67) modificada pel RD 465/2020, de 17
de març (BOE núm. 73) pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis
per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El
còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial
decret o, si escau, les pròrrogues d'aquest.

Tercer.- Ratificar aquest acord en la propera sessió de la Junta de Govern que es celebri.

Quart. - Notificar l’esmentat acord a l’empresa adjudicatària, l’ajuntament de Sant Pere
Pescador i al Servei d’Intervenció de l’Alt Empordà.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Sònia Martínez Juli

En dono fe,
La Secretària
Cristina Pou Molinet

RECURSOS

Ajuntament de Sant Pere Pescador i empresa adjudicatària
De conformitat amb la Disposició Addicional vuitena, apartat 1, del Reial Decret Llei
11/2020, de 31 de març, per la qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit
social i econòmic per fer front al COVID-19 ( BOE núm.91) , contra la present resolució, que
posa fi a la via administrativa, si es deriven efectes desfavorables o de gravamen per l
´interessat, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan
que ha dictat la present resolució, en el termini d'un mes. En ambdós casos, els
terminis per interposar els recursos es computaran des del dia hàbil següent a la
data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma, amb independència del
temps que hagués transcorregut des de la notificació de l’actuació administrativa objecte de
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma.
Tot això s’entén sens perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de
recurs o impugnació.

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 i les obres per a la instal.lació de
plafons i cartelleres informatives de la xarxa de senders Itinerànnia a l’alt Empordà, a)
Requeriment justificació oferta.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, 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€.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 9 de març de 2020,
es varen presentar 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
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

garantia

La tècnica de l'àrea de Turisme ha emès informe de data 27 d'abril de 2020 en què s'exposa
el següent:
“El sistema de valoració de les propostes establerta en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i el Quadre de Característiques per regeixen el procediment per a l’adjudicació
del contracte, pren en consideració dos factors: el preu ofert i la millora del termini de
garantia.

Pel que fa al preu, la ponderació d’aquest factor és de fins a 80 punts i cal assignar la
puntuació d’acord amb l’aplicació de la fórmula següent:
Poe = [(80 x OE) / O]
On:
Poe és la puntuació de l’oferta econòmica de 0 a 80
O oferta econòmica a valorar
OE oferta més econòmica
Pel que fa a la millora dels terminis de garantia la ponderació és de fins a 20 punts i cal
assignar la puntuació a raó de 4 punts per a cada any addicional del termini de garantia
previst a l’apartat K del Quadre de Característiques, fins a un màxim de cinc anys
addicionals.
Aplicats els criteris de puntuació de les ofertes per a l’adjudicació de la licitació, d’acord
amb els procediments establers a l’apartat G del Quadre de Característiques i la clàusula
desena del Plec de Condicions Administratives Particulars, el resultat és el que segueix:
Empresa

Puntuació

CHAPER SL

82,453

RUTER TECNOLOGIA SL

75,899

PROSEÑAL SLU

100,000

SEYMO SL

74,922

S’analitzen aquestes puntuacions, d’acord amb el que estableixen l’apartat G del Quadre de
Característiques i l’apartat 4 de la clàusula Desena del Plec de Condicions Administratives
Particulars sobre la determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o
desproporcionats. D’acord amb aquesta anàlisi, s’observa que:
1. La mitjana aritmètica de les puntuacions avaluables de forma automàtica és de
83,318 i el 90% de la mateixa té un valor de 74,987.
2. Es produeix la circumstància que una de les empreses, SEYMO SL presenta una
puntuació de 74,922, que està per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes
les puntuacions avaluables de forma automàtica (74,987).
3. Es formulada una nova mitjana sense tenir present l’oferta presentada per SEUMO
SL. Aquesta nova mitjana té un valor de 86,117.
4. Es considera que existeix la presumpció que una oferta sigui anormal o
desproporcionada quan la puntuació d’aquesta es situa per sobre del valor de la
mitjana esmentada a l’apartat 3 augmentada en un 10%. Aquest valor és de
94,729. L’oferta de l’empresa PROSEÑAL SLU té una valoració de 100 punts i per
tant superior al valor suara esmentat.
5. Per tot això, cal concloure que l’oferta presentada per l’empresa PROSEÑAL SLU
incorre en presumpció d’oferta anormal o desproporcionada.”

I tenint en compte aquestes consideracions, es formula la següent proposta:
“Atès que l’oferta presentada per l’empresa PROSEÑAL SLU incorre en presumpció d’oferta
anormal o desproporcionada, requerir-la, d’acord amb l’article 149 de la llei de Contractes
del Sector Públic, per tal que en el termini de cinc dies hàbils justifiqui la valoració de
l’oferta i en precisi les condicions i de manera particular, sobre els següents temes:
•

•
•
•
•

Pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment de fabricació del material.
Especialment, es demana que es concretin
◦ els materials que s’empraran per a la producció de les cartelleres (tant pel que fa
a plafons com a suports) identificant la marca comercial del proveïdor, el model i
les seves especificacions i característiques tècniques del mateix i el preu per unitat
de producte emprat en la producció.
◦ els vernissos i elements de protecció que s’empraran, identificant la seva marca
comercial del proveïdor, model i les seves especificacions i característiques
tècniques dels mateixos i i el preu per unitat de producte emprat en la producció.
Estalvis generats pel procediment d'execució de les obres.
Estalvis generats per les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de què disposi per executar-les, la innovació i
originalitat de les solucions proposades per a la seva execució.
El respecte de les obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral, i de subcontractació, no essent justificables preus per sota de
mercat o que incompleixin allò establert a l’article 201.
La possible obtenció d'una ajuda de l'Estat. “

Fonaments de dret
•

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

•

RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

•

RD 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.

•

Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel
Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió

•

de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Disposició addicional octava del RDL 17/2020, de 5 de maig, mitjançant la qual s'acorda
l'aixecament de la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis dels procediments
de contractació de les entitats del sector públic, sempre i quan la seva tramitació es
realitzi per mitjans electrònics.

•

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 següents
ACORDS
Primer. Requerir l'empresa PROSEÑAL SLU perquè en el termini de cinc dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la notificació del present acord justifiqui les condicions de la
seva oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o costos d’aquesta
i, de manera particular, sobre els valors següents:
•

•
•
•
•

Pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment de fabricació del material.
Especialment, es demana que es concretin
◦ els materials que s’empraran per a la producció de les cartelleres (tant pel que fa
a plafons com a suports) identificant la marca comercial del proveïdor, el model i
les seves especificacions i característiques tècniques del mateix i el preu per unitat
de producte emprat en la producció.
◦ els vernissos i elements de protecció que s’empraran, identificant la seva marca
comercial del proveïdor, model i les seves especificacions i característiques
tècniques dels mateixos i i el preu per unitat de producte emprat en la producció.
Estalvis generats pel procediment d'execució de les obres.
Estalvis generats per les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de què disposi per executar-les, la innovació i
originalitat de les solucions proposades per a la seva execució.
El respecte de les obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral, i de subcontractació, no essent justificables preus per sota de
mercat o que incompleixin allò establert a l’article 201.
La possible obtenció d'una ajuda de l'Estat.

Segon.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.”
El conseller delegat de l'àrea
de Turisme,

En dono fe
La secretària,
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del subministrament de contenidors de càrrega lateral i
càrrega superior per a recollida selectiva de residus a) Aprovació de l'expedient. b)
Convocatòria de licitació.Fets
L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal va emetre informe memòria de data 14 d’abril
de 2020 en què s’informava favorablement la contractació del subministrament de
contenidors de càrrega lateral i carrega superior per a recollida selectiva de residus, per
procediment obert simplificat abreujat.
Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els
objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.
La competència objecte del contracte és una competència delegada, inclosa a la Fitxa 11.6
del Programa d’Actuació 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 45.1621.22710 del vigent pressupost del Consell
Comarcal.
Fonaments de dret
•

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

•

RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

•

RD 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.

•

Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel
Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

•

Disposició addicional octava del RDL 17/2020, de 5 de maig, mitjançant la qual s'acorda
l'aixecament de la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis dels procediments
de contractació de les entitats del sector públic, sempre i quan la seva tramitació es
realitzi per mitjans electrònics.

•

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 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.
Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de contenidors de càrrega
lateral i carrega superior per a recollida de residus.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació.
Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors de la contractació.
Cinquè.- Convocar, per procediment obert simplificat abreujat, la licitació del
subministrament de contenidors de càrrega lateral i carrega superior per a recollida de
residus, dividit en 2 lots:
•

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

•

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

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de
63.568,56€, IVA inclòs, amb la periodificació següent:
LOT 1
Període

Import IVA exclòs

IVA

Import total

2020

18.216,00€

3.825,36€

22.041,36€

2021

18.216,00€

3.825,36€

22.041,36€

TOTAL

36.432,00€

7650,72€

44.082,72€

Període

Import IVA exclòs

IVA

Import total

2020

8.052,00€

1.690,92€

9.742,92€

2021

8.052,00€

1.690,92€

9.742,92€

TOTAL

16.104,00€

3.381,84€

19.485,84€

LOT 2

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2020 s’efectuarà
amb càrrec a l’aplicació 45.1621.22710 del pressupost en ambdós lots. Per als exercicis
següents la despesa resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les
aplicacions pressupostàries corresponents.
Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la
data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.
Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.

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

RECURSOS

De conformitat amb la Disposició Addicional vuitena, apartat 1, del Reial Decret Llei
11/2020, de 31 de març, per la qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit
social i econòmic per fer front al COVID-19 (BOE núm.91), contra la present resolució, que
posa fi a la via administrativa, si es deriven efectes desfavorables o de gravamen per
l’interessat, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. Alternativament i de forma potestativa,
es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat la present resolució, en el
termini d'un mes. En ambdós casos, els terminis per interposar els recursos es
computaran des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de
l’estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de la
notificació de l’actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la
declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sens perjudici de l’eficàcia i executivitat de
l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.
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

