
 
R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/1626) 
 
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 presa de mostres i realització d'analítiques de 
seguiment de  l'abocador controlat comarcal de l'Alt Empordà.- Adjudicació.- 

 

Fets 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de desembre de 2020 es va aprovar l'expedient 
de contractació del  servei de presa de mostres i realització d’analítiques de seguiment de 
l’abocador controlat comarcal de l’Alt Empordà; 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 un pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris,  de 8.000,00 €, IVA 
exclòs, que més 1.680,00€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 9.680,00 € i una durada 
de sis mesos amb possibilitat de dues pròrrogues de tres mesos. 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 5 de febrer de 2021, 
varen presentar oferta les empreses següents: MANSERMA INDUSTRIAL SL , CENTRE 
D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLIS DE MATERIALS SLU, Dekra Industrial SAU i TECNO 
AMBIENTE SLU. 

Finalitzat el termini de presentació de proposicions es va donar trasllat de les ofertes a l'àrea 
gestora perquè procedís a la seva valoració, d'acord amb els criteris de valoració quantificables 
de forma automàtica establerts en els plecs (apartat G del quadre de característiques). 
 
En data 11 de març de 2021 el  director d’explotació del  Centre de Tractament de Residus de 
l’Alt Empordà ha emès el corresponent informe, amb el resultat següent:   
 
 
 
 



 

Servei :Analí-
ques i altres 

Freqüèn-
cia 

Unitats pre-
vistes con-
tracte 

Preu unitaris sense IVA  

Tecnoambiente, 
SLU 

Centre d'estudis 
de la construcció i 
anàlisi de materi-
als, SLU. 

Dekra Indsutrial 
SAU 

Manserma In-
dustrial S.L. 

Desplaçamet i presa de 
mostres 6                 

130,00 € 
                
115,00 € 

                    
130,00 €         127,14 € 

Lixiviats 

Mensuals 4                    
25,24 € 

                  
28,00 € 

                      
29,00 €           30,50 € 

Trimestral 1                 
126,55 € 

                
120,00 € 

                      
98,00 €         114,29 € 

Semestral 1                 
334,20 € 

                
355,00 € 

                    
364,00 €         320,46 € 

4 Piezòme-
tres 

Mensuals 16                    
11,87 € 

                  
15,00 € 

                      
12,00 €           13,71 € 

Trimestral 8                 
138,03 € 

                
135,00 € 

                    
127,00 €         119,43 € 

Anual 4                 
312,09 € 

                
325,00 € 

                    
405,00 €         285,10 € 

Aigües depu-
rades 

Mensual 6                 
210,00 € 

                
190,00 € 

                    
156,00 €         144,46 € 

Anual 1                 
568,00 € 

                
415,00 € 

                    
420,00 €         152,80 € 

Gasos Trimestral 2                    
90,00 € 

                
130,00 € 

                    
145,00 €         124,29 € 

 
Taula 1. Ofertes unitàries 

 

Servei 
:Analí-
ques i al-
tres 

Freqüèn-
cia 

Unitats 
previs-
tes con-
tracte 

Preus totals sense IVA 
Puntua-
ció  

Tecnoam-
biente SLU 

Centre d'es-
tudis de la 
construcció 
i anàlisi de 
materials, 
SLU. 

Dekra 
Indsutrial 
SAU 

Man-
serma 
Indus-
trial S.L. 

Tecno-
ambi-
ente, 
SLU 

Centre 
d'estudis 
de la 
construc-
ció i anà-
lisi de ma-
terials, 
SLU. 

Dekra 
Indsutria
l SAU 

Man-
serm
a In-
dus-
trial 
S.L. 

Desplaçamet i 
presa de mostres 6         

780,00 € 
        
690,00 € 

        
780,00 € 

        
762,84 € 88,5 100,0 88,5 90,5 

Lixiviats 

Mensuals 4         
100,96 € 

        
112,00 € 

        
116,00 € 

        
122,00 € 100,0 90,1 87,0 82,8 

Trimes-
tral 1         

126,55 € 
        
120,00 € 

          
98,00 € 

        
114,29 € 77,4 81,7 100,0 85,7 

Semes-
tral 1         

334,20 € 
        
355,00 € 

        
364,00 € 

        
320,46 € 95,9 90,3 88,0 100,0 



 

4 Piezò-
metres 

Mensuals 16         
189,92 € 

        
240,00 € 

        
192,00 € 

        
219,36 € 100,0 79,1 98,9 86,6 

Trimes-
tral 

8     
1.104,24 € 

    1.080,00 
€ 

    
1.016,00 
€ 

        
955,44 € 

86,5 88,5 94,0 100,0 

Anual 
4     

1.248,36 € 
    1.300,00 
€ 

    
1.620,00 
€ 

    
1.140,40 
€ 

91,4 87,7 70,4 100,0 

Aigües 
depura-
des 

Mensual 6     
1.260,00 € 

    1.140,00 
€ 

        
936,00 € 

        
866,76 € 68,8 76,0 92,6 100,0 

Anual 1         
568,00 € 

        
415,00 € 

        
420,00 € 

        
152,80 € 26,9 36,8 36,4 100,0 

Gasos Trimes-
tral 2         

180,00 € 
        
260,00 € 

        
290,00 € 

        
248,58 € 100,0 69,2 62,1 72,4 

Total   
  

    
5.892,23 
€ 

    
5.712,00 € 

    
5.832,0
0 € 

    
4.902,9
3 € 

83,2 85,8 84,1 100,
0 

Taula 2. Ofertes totals sense IVA i puntuacions 

Empresa Oferta econòmica 
IVA inclòs 

Puntuació 
obtinguda 

Tecnoambiente, SLU 5.892,23 € 83,19 
Centre d'estudis de la construcció i anàlisi de materials, 
SLU. 5.712,00 € 85,84 

Dekra Industrial SAU 5.832,00 € 84,07 
Manserma Industrial S.L. 4.902,93 € 100 
Taula 3. Ofertes total i puntuacions 

Segons el mateix informe, un cop aplicats els  paràmetres establerts a l’apartat H del quadre 
de característiques per a la determinació  de baixes presumptament anormals, resulta que 
l’oferta presentada per MANSERMA INDUSTRIAL SL incorria en presumpció d’anormalitat. 

Per acord de la Junta de Govern de data 30 de març de 2021 es va disposar requerir l'empresa 
MANSERMA INDUSTRIAL SL  perquè d’acord amb allò disposat a l’article 149 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de 
la notificació del present acord justifiqués la valoració de l’oferta i en precisés les condicions. 

L'empresa MANSERMA INDUSTRIAL SL va donar resposta en termini a l'esmentat 
requeriment. 

El  director d’explotació del  Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà i la cap de 
l'àrea de Medi  Ambient han emès informe conjunt de data 18 de maig de 2021 en què es 
manifesta el següent 

 
“MANSERMA INDUSTRIAL SL, en el seu escrit de justificació és limita a explicar que els treballs 
que formen part del contractes consisteixen en la presa de mostres, control del nivell 



 
piezomètric i realització d’anàlisis de laboratori i amidaments de camp. MANSERMA 
INDUSTRIAL SL, explica que ella únicament realitzarà els treballs de presa de mostres amb el 
trasllat i lliurament, el control piezomètric i els amidaments de camp. Els anàlisis de laboratori 
seran subcontractats a l’empresa HERA HOLDING. 
 
MANSERMA INDUSTRIAL SL, en el seu escrit de justificació llista i descriu els materials a 
utilitzar per a la realització dels treballs no subcontractats i especifica que tots ells estan en 
possessió, no obstant no aporta cap documentació que permeti acreditar la mateixa. 
Pel que fa als equips que permeten la realització d’amidaments dels diferents gasos, s’aporta 
la marca i model però no s’especifica ni el número de sèrie únic ni s’aporta cap certificat de 
calibració. 
 
MANSERMA INDUSTRIAL SL, en el seu escrit de justificació, presenta un desglossament de 
costos basats en la oferta de l’empresa subcontractada per a la realització d’anàlisis. El seu 
anàlisi de costos conclou que tot hi així i en els pitjor dels casos MANSERMA INDSUTRIAL SL, 
obtindria un marge sobre ventes del 34%. 
 
MANSERMA INDUSTRIAL aporta la oferta de control analític de HERA HOLDING signada per 
una persona no identificada ( únicament s’especifica el càrrec “Director Aguas”). 
 
Finalment, MANSERMA INDUSTRIAL SL, conclou que el preu ofertat, es fonamenta en els 
costos de l’empresa quedant així acreditat mitjançant oferta d’altres proveïdors. 
 
Un cop analitzada la documentació aportada es conclou que l’empresa MANSERMA 
INDUSTRIAL: 
 

a) No aporta justificació que permeti acreditar cap estalvi en la prestació del servei o 
mètode d’analítica. Simplement ha llistat materials i equips ha emprar per a la presa 
de mostres i amidaments de camp i no n’acredita la possessió. Pel que fa a les 
analítiques, no s’especifica cap metodologia que permeti reduir costos, no 
s’especifiquen els reactius a emprar ni els costos associats, ni materials ni maquinària 
associada. Simplement s’aporta oferta de l’empresa subcontractada HERA HOLDING. 

b) No aporta cap solució tècnica ni condició excepcionalment favorable per a la prestació 
del contracte. 

c) No aporta innovació ni originalitat de les solucions per a la prestació del servei. 
d) No aporta cap justificació que permeti justificar el preu de la oferta per temes 

ambientals, socials o laborals. 
e) No justifica la obtenció de cap ajuda d’Estat. 
f)  

Per tot lo exposat anteriorment, es conclou que l’empresa MANSERMA INDUSTRIAL SL, no ha 
justificat ni precisat les condicions particulars de la oferta, en els termes especificats en l’article 
149 de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que la oferta de l’empresa MANSERMA 
INDUSTRIAL SL incorre en oferta anormal o desproporcionada.”  
 
Com a conclusions de l'esmentat informe es proposa excloure de la licitació a l’empresa 
MANSERMA INDUSTRIAL SL atès que incorre en oferta anormal o desproporcionada i adjudicar 
el contracte a l'empresa  CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISIS DE 
MATERIALS, SLU per haver presentat l'oferta més avantatjosa. 



 
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. 
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú. 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 
• L’òrgan competent per adoptar el present acord 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 tant, la consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern 
l’adopció del següent 

ACORD: 

Primer.- Excloure de la licitació l'empresa MANSERMA INDUSTRAL SL atès que no ha justificat 
les condicions de la seva oferta, incursa en presumpció d'anormalitat. 

Segon.- Adjudicar el contracte  del  servei de presa de mostres i realització d’analítiques de 
seguiment de l’abocador controlat comarcal de l’Alt Empordà a favor de l'empresa Centre 
d'Estudis de la Construcció i Anàlisis de Materials SLU, amb NIF núm. B17612607, per un  
import màxim de 5.712,00€, IVA exclòs, que més 1.192,52€ en concepte d'IVA, fan un total 
de 6.911,52€, IVA inclòs, d'acord amb els preus unitaris que s'indiquen a l'oferta i que es 
recullen a la part expositiva del present acord, en tractar-se de l'oferta més avantatjosa. 

La durada del contracte serà de sis mesos, amb possibilitat de dues pròrrogues de tres mesos 
i el termini d'execució s'iniciarà l'1 de juliol de 2021. 
 
Tercer- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
6.911,52€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació  45.1623.22610 del pressupost vigent. 
 
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 en el termini de tres dies 
hàbils. 
 
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Helena Valent Nadal, cap de l'àrea 
de Medi Ambient del Consell Comarcal. 
 



 
Sisè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l'àrea de serves econòmics del Consell 
Comarcal 
 
Setè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal 
 
 

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: 2021/522) 
 
 
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 comunicació i de gestió de les xarxes socials 
de la campanya «l’Empordà als Aparadors».- a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de 
licitació.- 
 

Fets 
 
La cap de l'àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal ha emès  informe memòria de 
data 14 de maig de 2021 en què s’informa favorablement la contractació  del servei de 
comunicació i de gestió de les xarxes socials de la campanya «l’Empordà als Aparadors». 
 
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 pròpia, inclosa a la fitxa núm. 2 del 
PAC. 
 
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 65.4331.22600 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. 



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

Per tant, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica proposa a la Junta de Govern 
l’adopció del següent 

ACORD 

Primer. Aprovar l'informe memòria emès per la Cap de l'àrea de Promoció Econòmica del 
Consell Comarcal. 

Segon. Iniciar l'expedient de contractació del servei de comunicació i de gestió de les xarxes 
socials de la campanya «l’Empordà als Aparadors» . 

Tercer.- Aprovar l'expedient de contractació 

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques  reguladors del contracte. 

Cinquè. Convocar la licitació del servei de comunicació i de gestió de les xarxes socials de la 
campanya “l’Empordà als Aparadors” per procediment obert simplificar abreujat i tramitació 
ordinària,  amb un pressupost base de licitació de 4.712,95€, IVA exclòs,  que més 989,72€ 
en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 5.702,67€,  i una durada de 8 setmanes. 

El contracte es podrà prorrogar l'exercici 2022 per al mateix període i la mateixa durada 

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
5.702,67€, amb càrrec a l'aplicació 65.4331.22600 del pressupost vigent. 

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 
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 Promoció Econòmica, 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 


