
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2022/199)

PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/199 relatiu a l’aprovació del Projecte d’adequació paisatgística del

carril-bici perimetral del CTR Alt Empordà

Fets

1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és titular del CTR Alt Empordà i propietari dels

terrenys on s’ubiquen les instal·lacions de residus.

2.- Els terrenys propietat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà estan ocupats, per la seva

major part, per instal·lacions de tractament de residus. Tanmateix, la seva ubicació en un

corredor  biològic  fa  que  els  terrenys  laterals  a  les  instal·lacions  s’hagin  reservat  per  a

mantenir la funció de corredor.

3.- La darrera modificació del Pla especial del CTR Alt Empordà aprovada el 26 d’abril de

2021 incorpora unes accions concretes mínimes que cal  realitzar per a preservar aquest

entorn amb funció connectora.

4.- Concretament l’article 13 diu:

Tractament  zona  D,  aquesta  zona

té dues situacions diferenciades, la

zona D oest es tracta de camps de

conreu  on  actualment  si  cultiven

cereals  i  per  tant  l’objectiu  1amí

mantenir  aquest  tipus  de

tractament;  respecte  a  la  zona  D

est es tracta d’una zona on hi  ha

unes  taques  de  vegetació  i  uns

camps erms que en el seu moment

eren  cultivats  per  el  cereal,

actualment no hi explotació agrària



i per tant es preveu que s’executarà una restauració ambiental dels terrenys de la zona D

amb la plantació d’arbrat i arbust autòctons, d’una manera general, la vegetació potencial de

l’àrea, caracteritzada per l’alzinar amb marful ii el tancament d’aquestes zones amb tanca de

fusta permeable. Les actuacions es portaran a terme en el període 2021- 2023 per part del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà:

 Projecte de restauració de l’espai connector i paisatgístic.

 La consolidació del 2amí no pavimentat per a ús exclusiu a peu o en bicicleta.

 El manteniment d’aquest 2amí per tal que sigui transitable

 La realització de plantacions d’arbres i arbusts relacionats amb la flora existent a les

zones obertes de l’espai connector.

 La instal·lació d’una barrera permeable al vial perimetral rodat per evitar l’entrada a

l’espai connector des d’aquest.

5.- L’àrea de medi ambient ha encarregat un projecte de restauració de la zona D per tal de

poder executar les actuacions descrites al pla especial.

6.- Durant la redacció del projecte s’ha contrastat la proposta amb l’Ajuntament de Pedret i

Marzà i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ( Serveis territorials

Girona).

7.-  El  Projecte d’adequació i  integració paisatgística del  carril-bici  perimetral  del  CTR Alt

Empordà, redactat per l’arquitecte i paisatgista Juan Luis Campoy Soto ( Col. 78291-2), està

redactat per donar compliment al Pla especial així com adequar la zona i els elements que la

integren per  tal  que pugui  ser  un  recurs  de  sensibilització  ambiental  per  a  usuaris  del

complex de tractament de residus.

El Projecte inclou:

 Memòria
 Annexes
 Plànols
 Plec de condicions tècniques
 Pressupost



8.- Val a dir que els annexes inclouen un pla de manteniment i també un annex d’actuacions

futures, no incloses al projecte, però que s’assenyalen com a idees a poder completar per a

tancar el  recorregut circular  al  CTR o bé la incorporació d’elements com un observatori

d’aus.

El pressupost del projecte és el següent:

 Pressupost d’execució material           47.384,47€

 Beneficis industrials ( 6%) 2.963,07€

 Despeses generals ( 13%) 6.419,98 €

 Total pressupost del contracte ( sense IVA) 58.767,52€

9.-  Amb  caràcter  previ  a  l’adjudicació  del  contracte  d’obres,  es  requereix  l’elaboració,

supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte, de conformitat amb allò previst

a l’article 231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

10.- L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb el

Decret de Presidència 2019/228, de 17 de juliol del 2019.

11.- En data 1 de febrer de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Medi Ambient.

12.- En data 8 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Serveis Tècnics.

13.-  La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement  el  contingut de la  present

Proposta d’Acord.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015 d’1  d’octubre de procediment administratiu  comú de les  administracions

públiques.

• Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).

• 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).



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

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local

Primer.-Aprovar inicialment el projecte d’adequació i integració paisatgística del carril-bici

perimetral del CTR Alt Empordà, que consta adjunt a l’expedient, per tal de poder procedir

posteriorment a la contractació de les obres i  donar compliment al  Pla especial,  amb el

benentès  que,  si  durant  el  període d’informació  pública  no es presentessin  al·legacions,

quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.

Segon.- Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies

hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis al BOP, al DOGC, a fi de que qualsevol persona

interessada pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Tercer.-  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Pedret i  Marzà pel seu coneixement i

efectes adients.

Quart.- Publicar aquest acord al tauler electrònic del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com

calguin per l’execució dels presents acords.

RECURSOS

Contra aquesta resolució que és un acte de tràmit no qualificat, no es pot interposar recurs.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N: 10/HV/xc (Núm. Exp: 2021/1164)
ASSUMPTE: Aprovar  el  Projecte de construcció de dues basses d’aigües seminetes al  dipòsit  controlat  de l’Alt
Empordà (CTR) al municipi de Pedret i Marzà
ÀREA DE PROCEDÈNCIA: Medi Ambient

PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient  número  2021/1164  relatiu  a  l’aprovació  del  projecte  de  construcció  de  dues

basses d’aigües seminetes al dipòsit controlat de l’Alt Empordà (CTR) al municipi de Pedret i

Marzà.- Aprovació del projecte.-

Fets

1.- El dipòsit de Pedret i Marzà està funcionant com a dipòsit comarcal de residus sòlids

urbans i assimilables des de maig de 1988. Està gestionat actualment pel Consell Comarcal

de l’Alt Empordà. Aquest abocador està explotat en règim de concessió des de novembre de

1993 per la UTE Miquel Costa, SA i Serveis de la Conca del Ridaura, SA que posteriorment es

va convertir en una nova empresa amb el nom de TRACTAMENTS ALT EMPORDÀ. L’any

2004 l’empresa TAE va ser adquirida per l’empres GBI SERVEIS SAU, empresa explotadora

actual.

2.- En l’autorització ambiental del dipòsit controlat es requereix la gestió de les aigües grises,

pel que es fa del tot imprescindible la construcció de dues basses per a la recollida d’aigües

grises a les instal·lacions del dipòsit de Pedret i Marzà.

3.- En data 3 d’agost de 2021, la Presidència d’aquest Consell Comarcal de l’Alt Empordà va

resoldre adjudicar el contracte a l’empresa E.P. ENGINYERIA GRUP 7, SL  per la redacció del

projecte  de  construcció  de  dues  basses  d’aigües  seminetes  al  dipòsit  controlat  de  l’Alt

Empordà, al municipi de Pedret i Marzà.

4.- En data 13 de setembre de 2021 l’empresa E.P Enginyeria grup 7, SL va presentar el

projecte  de  construcció  de  dues  basses  d’aigües  seminetes  al  dipòsit  controlat  de  l’Alt

Empordà, al municipi de Pedret i Marzà.



5.-  Amb  caràcter  previ  a  l’adjudicació  del  contracte  d’obres,  es  requereix  l’elaboració,

supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte, de conformitat amb allò previst

a l’article 231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

6.- L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb el

Decret de Presidència 2019/228, de 17 de juliol del 2019.

7.- En data 13 d’octubre de 2021 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de

l’àrea de Medi Ambient.

8.- En data 14 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Serveis Tècnics.

9.-  La  Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement  el  contingut de la  present

Proposta d’Acord.

Fonaments de dret

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

públiques.

• Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

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

• 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).

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local



Primer.-Aprovar inicialment el projecte de construcció de dues basses d’aigües seminetes al

dipòsit controlat de l’Alt Empordà (CTR) al municipi de Pedret i Marzà, que consta adjunt a

l’expedient, per tal de poder procedir posteriorment a la contractació de les obres i donar

compliment al Pla especial, amb el benentès que, si durant el període d’informació pública

no  es  presentessin  al·legacions,  quedarà  definitivament  aprovat  sense  necessitat  de

posterior acord.

Segon.- Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies

hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis al BOP, al DOGC, a fi de que qualsevol persona

interessada pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Pedret i  Marzà pel seu coneixement i

efectes adients.

Quart.- Publicar aquest acord al tauler electrònic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com

calguin per l’execució dels presents acords.

RECURSOS

Contra aquesta resolució que és un acte de tràmit no qualificat, no es pot interposar recurs.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N: 03// (Núm. Exp: 2022/742)
ASSUMPTE:  CONTRACTE  DE  SERVEIS  BASAT EN UN ACORD MARC RELATIU  A  LA COL·LABORACIÓ AMB LA
INTERVENCIÓ EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

CONTRACTE DE SERVEIS BASAT EN UN ACORD MARC RELATIU A LA COL·LABORACIÓ AMB
LA INTERVENCIÓ EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL FINANCER DE
SUBVENCIONS

Antecedents

1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acord de Ple de data 21 de maig de 2019 es va
adherir al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que
l'Associació  Catalana  de  Municipis  (ACM)  conjuntament  amb  el  Consorci  Català  pel
Desenvolupament Local (CCDL), té constituït.

2.-  El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb
destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de
racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de
contractes  del  sector  públic,  principalment  el  denominat  Acord  marc,  que  possibilita  la
contractació  de  forma agregada per  bona part  de  les  demandes  de  subministraments  i
serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals
adherides a l’Associació detectades a partir  de les actuacions de prospecció de mercat i
estudis que porta a terme l’àrea d’estudis i contractació de l’entitat.

3.-  D’acord  amb  les  anteriors  consideracions,  i  prèvia  tramitació  del  corresponent
procediment  administratiu  de  licitació  de  conformitat  amb  els  plecs  de  clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència
del CCDL de data 17 de juny de 2019 i publicats al perfil  de contractant de l’entitat, la
Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 25 de novembre de 2019, va acordar
adjudicar  l’Acord  marc  de  serveis  de  col·laboració  amb la  intervenció  en les  actuacions
d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat seleccionades en l’Acord
marc i que, seguidament, es relacionen:

1. Adade Auditores SA – Lot 4.1

2. Audicubic SL – Lots 1.3; 2.3; 4.3 i 5.3



3. Audria Auditoría y Consultoría SLP – Lots 1.1; 1.4; 2.1; 2.4; 4.1; 5.1; 5.2 i 5.4

4. Auren Auditores SP SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4;
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

5. BNFIX Pich Auditories SLP – Lots 1.1; 1.4; 2.1; 2.4; 4.1; 4.2 i 4.4.

6. Boraudit SL – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.4; 4.2 i 4.4

7. Consultoría en Gestión Innovadora SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3;
5.1; 5.2 i 5.3

8. Cortes y Asociados Auditores SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3;  2.4; 4.1; 4.2;
4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

9. Crowe Auditores España SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3;
3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

10. Deloitte SL – Lots 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 5.1; 5.2 i 5.4

11. Ernst & Young SL – Lots 1.1; 1.4; 2.1; 2.4; 4.1; 4.4: 5.1 i 5.4

12. Faura-Casas Auditors Consultors SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2;
3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

13. Gabinete Tècnico de Auditoría y Consultoría SA – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

14. GPM Auditors Associats SL – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.4; 3.2; 4.1; 4.4; 5.1; 5.2 i 5.4

15. KPMG Auditores SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 4.1; 4.2; 4.3 i 4.4

16. Mazars Auditores SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.4; 4.1; 4.2; 4.4; 5.1; 5.2 i 5.4

17. Morison ACPM Auditores SLP – Lots 1.1; 2.1; 3.1; 4.1 i 5.1

18. Oneseven Auditoria Consultoria SL – Lots 4.1

19. Pleta Auditores SLP – Lots 1.1; 1.3; 2.1; 2.3; 3.1; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1 i 5.3

20. Pricewaterhousecoopers Auditores SL – Lots 2.1 i 4.1

21. RSM Spain Auditores SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;  2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4;
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

22. Uniaudit Oliver Camps SL – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2;2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2;
4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

4.- La formalització dels contractes de l’Acord marc  amb les empreses seleccionades es va
dur a terme en data 23 de desembre de 2019, un cop transcorregut el termini previst en
l’article 153.3 de la LCSP.



5.- En  data  30  de  gener  de  2020,  la  Comissió  Executiva  del  CCDL,  resolgué  aprovar
definitivament la cessió de l’Acord marc d’auditoria pública i control financer amb destinació
a  les  entitats  locals  de  Catalunya  (Exp.  2018.06),  a  favor  de  l’Associació  Catalana  de
Municipis, en tots els seus lots, per tal que aquesta última es subrogués en la posició del
CCDL en relació amb tots els drets i deures de la relació contractual.  Formalitzant-se el
contracte en data  7 de febrer de 2020.

6.- El  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà, per acord de Ple  de data 4 d’agost de 2020
(EXP.2020/885), va acordar l’adhesió del Consell a l’Acord marc de serveis de col·laboració
amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP. ACM: 2018.06).

7.- En  data  2  de  novembre  de  2020,  l’òrgan  de  contractació  va  resoldre  aprovar
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del contractat basat (Exp. 2018.06) en
l’Acord marc  d’auditoria  pública  i  control  financer de subvencions,  excepte  pel  què fa a
PRICEWATERHOUSECOOPERS  S.L..   La  formalització  és  dur  a  terme  en  data  13  de
desembre de 2020 dotant de vigència als contractes des del 23 de desembre del 2020 al 23
de desembre del 2021.

8.- En  data  22  de  novembre  de  2021,  l’òrgan  de  contractació  va  resoldre  aprovar
definitivament  l’expedient de la  segona pròrroga del  contractat basat  (Exp. 2018.06) en
l’Acord marc d’auditoria pública i control financer de subvencions, a excepció del lot 5.1, per
un període addicional de 12 mesos més, des del 23 de desembre del 2021 fins a 23 de
desembre de 2022. La formalització és dur a terme en data 14 de desembre de 2021.

9.- Vist que el Pla Anual de Control Financer per l’exercici 2022 inclou actuacions incloses en
els dos lots adjudicats i atesa la manca de mitjans suficients posada de manifest en aquest
pla i la necessitat i obligació legal de realitzar aquests tipus de control.

10.-  D’acord  amb la  disposició  39  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  que
regulen  l’Acord  marc  de  serveis  de  col·laboració  amb  la  intervenció  en  les  actuacions
d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (expedient ACM 2018.06), entre els documents de les actuacions preparatòries de
l’expedient  de  contractació  dels  contractes  basats  hi  figuraran,  amb  caràcter  obligatori,
l’informe justificatiu  de  la  manca  de  mitjans  propis  de  l’àrea  d’intervenció  i  el  certificat
d’existència de partida pressupostària, amb crèdit, adequat i suficient, que permeti fer front
a la despesa.

11.- En el moment inicial, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, d’acord amb la clàusula 39
del plec de clàusules administratives, haurà d’enviar a totes les empreses seleccionades en



el sublot o sublots als quals es vol adjudicar un contracte basar, el formulari corresponent
model que figura com a annex núm. 06 del plec, degudament omplert amb les dades que
s’hi sol·liciten.

12.- Una vegada rebudes les propostes d’oferta per part de les empreses consultades l’àrea
d’Intervenció haurà d’estudiar les ofertes i formular una proposta d’adjudicació en base als
criteris d’adjudicació determinats. Les ofertes seran confidencials fins el moment fixat per la
seva  obertura,  la  qual  podrà  ser  pública  si  així  es  determina  en  l’acord  de  l’òrgan  de
contractació.

13.- Un cop aprovat l’acord d’adjudicació, aquest s’haurà de notificar en els termes previstos
en l’article 151 de a LCSP.  Aquest acord d’adjudicació s’haurà d’aprovar en un termini
màxim de 24 dies hàbils, comptats a partir del darrer dia de presentació de les ofertes.

14.- La publicitat de l’adjudicació dels contractes basats es regeix per allò disposat en els
articles 154 i 221.6 apartat f de la LCSP i restant normativa d’aplicació, per la qual cosa
s’hauran de publicar en el Perfil de contractant del Consell.

15.-  La clàusula 43a del plec de clàusules administratives que regeix el contracte permet
eximir de l'obligatorietat de constituir garantia definitiva quan l'import dels contractes basats
sigui d'import inferior a 15.000,00 euros, IVA exclòs.

16.- Consta a l'expedient  informe-proposta emès per part  del  tècnic  adscrit  als  Serveis
Econòmics del Consell Comarcal en data 20/04/2022.

17.- Consta en l’expedient informe tècnic de necessitat de la contractació i insuficiència de
mitjans personals.

18.- En data 20/04/2022, la Tècnica d’Administració General, Servei Jurídic adscrit a l’Àrea
de Secretari del CCAE, ha emès informe jurídic favorable.

19.- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.



Fonaments de dret

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en
la redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim
de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

Article 153 i  220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant  la  signatura  per  les  parts  del  contracte  dels  corresponents  documents
contractuals.

El Pla anual de control financer per l’exercici 2022 elaborat per la intervenció del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.

L’Acord marc té com a objecte els serveis de col·laboració d’operadors econòmics amb les
intervencions locals per a la realització de les obligacions de control intern, i es qualifica com
a contracte de serveis dividit en vint unitats de licitació, havent-se d’observar en l’adjudicació
de cada unitat de licitació a un mínim de tres i a un màxim d’empreses determinat segons
l’àmbit territorial provincial de cada unitat de licitació, segons consta a la clàusula dotzena
del PCAP.

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la Directiva 2014/24 UE
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que
deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.4 de la LCSP.

L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per
aquest  PCAP i  pel  PPT,  els  quals  tenen caràcter  contractual,   així  com per  la  resta de
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens
locals.

Proposta d’acord

Per tot això, PROPOSO:

PRIMER.- Autoritzar la despesa màxima del contracte basat pels sublots 4.2 i 5.2, que serà
de 20.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.9201.2279901
“ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS ECONÒMICS”.

SEGON.-  Enviar el formulari de dades que consta al  present expedient per la sol·licitud
d’ofertes adjunt al present expedient a totes les empreses que has resultat adjudicatàries del
sublot 4.2. – Control financer de subvencions (Girona) i que són les següents:



Empresa Dades de contacte

Auren Auditores SP, SLP
Cristina  Adam
932  155  989  /  676  951  498
cristina.adam@bcn.auren.es

BNFIX Pich Auditories SLP
Joan  Claret
933  012  022  /  645  386  835
joan.claret@pich.bnfix.com

Boraudit SL
Xavier  Borau
936  628  209  /  671  640  793
jboraumanzano@gmail.com

Cortés  y  Asociados  Auditores
SL

David  Cepeda
932  182  919  /  657  711  754
auditoria@cortesaudit.com

Crowe Auditores España SLP
Toni  Juan  Carreño
932  183  666  /  628  579  721
toni.juan@crowe.es

Faura  Casas  Auditors
Consultors SL

Pere  Ruiz
934 816 469 / 902 282 830 / 619 781
355

pruiz@faura-casas.com;  faura-
casas@faura-casas.com

Gabinete Técnico de Auditoría
y Consultoría SA

Carlos  Centeno
933  199  622  /  618  771  877
carles.centeno@gtac.es

KPMG Auditores SL
David  Relats
932  532  971  /  690  040  576
cdominguez@kpmg.es

Pleta Auditores SLP
Josep  Maria  Soriano
934  947  470  /  609  349  728
jmsoriano@pleta.es

RSM Spain Auditores SLP Enric  Andreu



934  184  747  /  666  922  908
eandreu@rsm.es

Uniaudit Oliver Camps
Juanjo  Poo
934  511  907 /  690  339  648
jpoo@unoc.cat

Mazars Auditores SLP

Rosa Ibarz

934 050 855

rosa.ibarz@mazars.es

TERCER.- Enviar el formulari de dades que consta al present expedient per la sol·licitud
d’ofertes adjunt al present expedient a totes les empreses que has resultat adjudicatàries del
sublot 5.2. –Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer
dels  òrgans interventors  (Girona) i  que són les  següents (s’ha exclòs una empresa que
actualment no pot prestar el servei d’acord amb la pàgina web de l’ACM):

Empresa Dades de contacte

Audria Auditoría y Consultoría SLP

Enric  Sobrans

934 515 156 / 606 390 634

esobrans@audria.net

Auren Auditores SP, SLP

Cristina Adam

932 155 989 / 676 951 498

cristina.adam@bcn.auren.es

Consultoría en Gestión Innovadora
SL

Joan Chavero Jaumira

932 186 755 / 627 672 181

jchavero@cgi.es

Cortés y Asociados Auditores SL

David Cepeda

932 182 919 / 657 711 754

auditoria@cortesaudit.com

Crowe Auditores España SLP

Toni Juan Carreño

932 183 666 / 628 579 721

toni.juan@crowe.es

Deloitte SL David Eraso



932 804 040 / 626 974 195

deraso@deloitte.es

Faura Casas Auditors Consultors SL

Pere Ruiz

934 816 469 / 902 282 830 /

619 781 355

pruiz@faura-casas.com;

faura-casas@faura-casas.com

Gabinete  Técnico  de  Auditoría  y
Consultoría SA

Carlos Centeno

933 199 622 / 618 771 877

carles.centeno@gtac.es

GPM Auditors Associats SL

Francesc Xavier Torrent

972 220 402 / 619 662 036

xtorrent@gpmauditors.com

Mazars Auditores SLP

Rosa Ibarz

934 050 855

rosa.ibarz@mazars.es

RSM Spain Auditores SLP

Enric Andreu

934 184 747 / 666 922 908

eandreu@rsm.es

Uniaudit Oliver Camps

Juanjo Poo

934 511 907/ 690 339 648

jpoo@unoc.cat

QUART.-  Iniciar  el  procediment  de  contractació  mitjançant  invitació  a  través  de  la
plataforma e-Licita a les empreses mencionades. Establir que el termini de presentació de
les ofertes serà des del moment en què les empreses rebin les invitacions per participar al
procediment fins el dia 12 de maig de 2022 a les 24:00h. Les ofertes es presentaran
d’acord amb el model recollit a l’annex 07 del plec de clàusules administratives particulars
del PCAP.

CINQUÈ.- Establir que l’obertura de les proposicions serà el dia 17 de maig de 2022 a
les 09:00 hores i no tindrà el caràcter de pública. A aquesta sessió d’obertura hi assistiran
les persones següents:



Anna M. Macià Bové (Interventora del Consell)
Dawid Ciesielski (Tècnic adscrit a l’Àrea de Serveis Econòmics)
Toñy Asensio Belmonte (Cap de l’Àrea de Serveis Econòmics)

En cas que alguna d’aquestes persones no hi pugui assistir, la substituirà una altra persona
de l’àrea d’intervenció o Serveis Econòmics.

SISÈ.- Facultar  indistintament  a  la  presidenta  i  el  gerent  perquè  realitzin  tant  actes  i

gestions com calguin per a l’execució del present acord.

SETÈ. 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 seva publicació. 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.


