ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Identificació de la sessió
Núm.: PLE2013/3
Caràcter: Ordinària
Data: 18 de juny de 2013
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora de fi: 18:30 hores
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Salvador Balliu Torroella (CIU), president
Josep Antoni Frias Molina (CIU), conseller portaveu
Josep Cullell i Cullell (CIU), conseller
Natàlia Figueras Pagés (CIU), consellera
Olga Guillem Pujol (CIU), consellera
Joan Antoni Hervias Chirosa (CIU), conseller
Assumpta Margenats Llobet (CIU), conseller
Anna M. Mascort Nogué (CIU), conseller
Emili Oller Gol (CIU), conseller
Josep Roquet Avellaneda (CIU), conseller
Joaquim Torrecillas Carreras (CIU), conseller
Montserrat Serra Vendrell (CIU), conseller
Marti Nogué Selva (PSC-PM), conseller portaveu
Joan Bernat Pané (PSC-PM), conseller
José Martinez Herrera (PSC-PM) , conseller
Soledad Mulero Hernández (PSC-PM) , conseller
Manel Roqueta Casalprim (PSC-PM), conseller
Josep Manel Verde Tejero (PSC-PM), conseller
Ruth Rosique Labarta ( PSC-PM), conseller
Jordi Orobitg i Solé (Esquerra-AM), conseller portaveu
Eduard Adrobau i Ros (Esquerra-AM), conseller
Josep Ma. Bagot i Belfort (Esquerra-AM), conseller
Marta Contreras i Teixidó (Esquerra-AM), conseller
Moisès Garcia i Milans (Esquerra-AM), conseller
Joan Garriga i Crous (Esquerra-AM), conseller
Joan Colomer Llinàs (I-Selva), conseller portaveu
Francesc Josep Nadal Alonso (I-Selva), conseller
Jaume Salmeron Font (I-Selva), conseller
Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E), conseller portaveu
Josep Romaguera Ramió( ICV – EUiA – E), conseller
Enric Martínez Maíz (PPC), conseller portaveu
Jaume Fontanet Masferrer (PPC), conseller
Marc Fuertes Garcia (MILLOR), conseller portaveu

S’excusen:

Intervé com a secretari el Sr. Marià Vilarnau Massa, amb l’assistència de l’interventor,
Sr. Josep Teixidor Massana, i el gerent del Consell Comarcal, Sr. Joan Burjachs
Gómez.
Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
-PLE 2013/1 Extraordinari de 09/04/2013
-PLE 2013/2 Ordinari de 09/04/2013
2. Supervisió d’òrgans de govern
2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple
2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència
2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència
2.4.- Dació de compte de resolucions judicials
2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat
3. Propostes d’acord
3.1. Presa de possessió de nous consellers (PRP2013/111)
3.2. Designació de portaveus del grup Convergència i Unió (PRP2013/123)
3.3. Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci Mediambiental de la Selva (PRP2013/110)
3.4. Aprovació provisional de la modificació d'Ordenances fiscals del transport escolar pel curs
2013-2014 (PRP2013/120)
3.5. Resolució d'un recurs de reposició contra l'aprovació definitiva del plec de clàusules
administratives particulars del contracte de concessió del servei de menjador (PRP2013/118)
3.6. Adjudicació del contracte de concessió administrativa del servei de menjador escolar a la
comarca de la Selva (PRP2013/124)
3.7. Aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives generals per a la contractació
del Consell Comarcal de la Selva (PRP2013/125)
4. Propostes Urgents
5. Mocions
5.1.Moció de rebuig a la proposta del Consell General del Poder Judicial de modificació de les
demarcacions judicials i supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners
(PRP2013/115)
5.2.Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya (PRP2013/116)
5.3. Moció de rebuig a l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local (ARSAL) (PRP2013/117)
6. Mocions Urgents
6.1. Acceptació de la dimissió de consellers comarcals (PRP2013/139)
7. Precs i preguntes

Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada, consistent en un terç del membres de dret que el composen, es passa a
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, el president pregunta si algun membre de la corporació ha de

formular alguna observació a les actes anteriors següents, que s’han enviat
prèviament als consellers:
-PLE 2013/1 Extraordinari de 09/04/2013
-PLE 2013/2 Ordinari de 09/04/2013
Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat
El president sotmet a ratificació l’acord de la Comissió Permanent del Ple del dia 21 de
maig de 2013 relatiu a la designació de representants a organisme participats pel
Consell Comarcal:
Designació de representants a organismes participats pel Consell Comarcal de
la Selva
Exp. Núm.: 2011/1270
Relació de fets
Vista la modificació que s’ha produït del govern del Consell Comarcal, amb l’elecció de
nou president, la incorporació de nous consellers i la modificació de les delegacions en
àrees funcionals efectuada pel president per mitjà de Resolució núm. 96 de data 18
d’abril de 2013.
Acords
Es sotmet a la consideració de la comissió permanent del ple, per a la seva aprovació
si escau, la següent els següents acords:
Primer.- Nomenar els següents consellers com a representants del Consell Comarcal
de la Selva a les entitats jurídiques de què forma part:
Consorci de Residus de la Selva
- Sr. Salvador Balliu Torroella
- Sr. Eduard Adrobau i Ros
- Sr. Josep Roquet i Avellaneda
Consorci de Benestar Social de la Selva
President: Delegació en favor del Sr. Joan Garriga i Crous
Vocals:
Sr. Salvador Balliu Torroella
Sra. Olga Guillem Pujol
Sr. Jordi Orobitg i Solé
El Gerent del Consell Comarcal de la Selva
Consorci per a la implantació i gestió d’un Centre d’Innovació Tecnològica i una
Planta de Biomassa a la comarca de la Selva
- Sr. Salvador Balliu Torroella

- Sr. Josep Antoni Frias i Molina
- Sr. Eduard Adrobau Ros
- Sr. Josep Roquet i Avellaneda
- Sr. Joan Garriga i Crous
Consorci del Govern Territorial de Salut Gironès – Pla de l’Estany – Selva Interior
Titular: Sra. Olga Guillem Pujol
Suplent: Sr. Joan Garriga i Crous
Consorci de les Vies Verdes
Sr. Moisès Garcia Milans
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona
Sr. Salvador Balliu Torroella
Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny
Sr. Joan Garriga i Crous
Consell Coordinador del Parc Natural del Montnegre i el Corredor
Sr. Joan Garriga i Crous
Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA
Sr. Josep Antoni Frias i Molina
Es ratifiquen els demés representants nomenats per acord de ple de data 14 de juliol
de 2011, i que no s’han vist modificats per aquest acord.
Segon.- Nomenar Consellers - Delegats del Consell d’Administració de l’Empresa
Serveis mediambientals de la Selva, Nora, SA , als/les Consellers/eres següents, amb
efectes del dia d’avui i fins que finalitzi el seu període de mandat com a membres
d’aquest Consell d’Administració, en substitució del Sr. Robert Fauria Danés:
-

Nom: Sr. Salvador Balliu Torroella
Nacionalitat: espanyola
Data de naixement: 14/07/1964
DNI/NIF: 40.306.566-D
Domicili: Pg. de Sant Salvador, 25-27

Ratificar el nomenament dels següents consellers:
-

Nom: Sr. Jordi Orobitg i Solé
Nacionalitat: espanyola
Data de naixement: 15/10/1966
DNI/NIF: 46.228.642-E
Domicili: Pg. de Sant Salvador, 25-27

-

Nom: Sr. Josep Roquet i Avellaneda
Nacionalitat: espanyola
Data de naixement: 06/08/1961
DNI/NIF: 40.301.803-F
Domicili: Pg. de Sant Salvador, 25-27

Formalitzar en escriptura pública i inscriure el present acord, en el Registre Mercantil,
en conformitat amb el que disposa l’article 142 del Reglament del Registre Mercantil,
aprovat per Reial Decret núm. 1784/1996, de 19 de juliol.

Tercer.- Sotmetre a la ratificació del proper Ple que es celebri el contingut d’aquest
acord.

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 19
( CIU, ERC, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 14
(PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV)

2. SUPERVISIÓ D’ÒRGANS DE GOVERN
2.1 Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent del Ple
El president dóna compte dels acords presos per la Comissió Permanent del Ple
següents:
CPPLE2013/5 Ordinària de 5 de març de 2013
1. Informe-proposta del gerent del Consell Comarcal de la Selva en relació a l'adopció
de determinades mesures relacionades amb el Servei de Gestió Tributària i Cadastral
(PRP2013/49)
2. Proposta per facultar al gerent del Consell Comarcal de la Selva per contractar
l’assessorament extern necessari per tutelar el procés de revisió de contracte
d’assistència tècnica, suport administratiu i assessorament especialitzat en matèria de
gestió de tributs i cadastral, recaptació i inspecció del Consell Comarcal de la Selva
(PRP2013/50)
3. Proposta per facultar al gerent del Consell Comarcal per adoptar les mesures
organitzatives adients per millorar la prestació del serveis comarcals, i en especial el
servei de gestió tributària i cadastral (PRP2013/51)
4. Proposta per donar compte de l’acord del president de la mesa de contractació del
servei de menjadors escolars de suspensió de l’obertura del sobre número 2, i del
recurs de reposició interposat per la FAPAC a l’acord del ple d’aprovació dels plecs de
clàusules administratives particulars (PRP2013/52)
5. Proposta de sol·licitud d’abstenció del gerent del Consell Comarcal en formar part
de la mesa de contractació del contracte del servei de menjadors escolars
(PRP2013/53)
6. Acceptació de la delegació de la Gestió Tributària i recaptatòria de diversos
ingressos de dret públic de l'ajuntament d'Arbúcies (PRP2013/47)
7. Subvenció inclosa en el Pla FEDER Catalunya 2007-13 Eix 4 (PRP2013/45)
8. Acceptació de l'encàrrec de revisió i actualització de diferents plans de protecció

civil del municipi de Maçanet de la Selva (PRP2013/48)
9 Conveni amb l'Ajuntament de Vidreres en matèria de gestió documental i arxius per
l'any 2013 (PRP2013/46)

CPPLE2013/6 Ordinària de 19 de març de 2013
1. Aprovació provisional de la modificació i/o establiment del preu públic núm.
P04:Transport escolar per l'any 2013 (PRP2013/61)
2 Renovació dels convenis d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal
de la Selva per a la dinamització dels parcs urbans de salut i les Xarxes d'Itineraris
saludables i la higienització del parcs urbans de salut (PRP2013/56)
3. Sol·licitud de compatibilitat del Sr. Jordi Solà Carós (PRP2013/55)
4. Acceptació de l'encàrrec de redacció del projecte de restauració del Molí de les
Fonts a Vilobí d'Onyar i aprovar el conveni de col·laboració (PRP2013/58)
5. Redacció del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) del municipi de Vilobí
d'Onyar (PRP2013/54)
6. Sol·licitud de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva d'un encàrrec de defensa jurídica
en un procediment contenciós-administratiu amb referència al recurs ordinari 280/2011
interposat per VODAFONE ESPAÑA SA (PRP2013/60)

CPPLE2013/7 Extraordinària amb urgència de 27 de març de 2013
1.PRP2013/75. Declaració de cessament del conseller / president Sr. Robert Fauria i
Danés
CPPLE2013/8 Ordinària de 23 d’abril de 2013
1. Delegació de l'Ajuntament d'Hostalric de les competències de gestió de residus
municipals (PRP2013/91)
2. Delegació de l'Ajuntament de Massanes de les competències de gestió de residus
municipals (PRP2013/90)
3. Delegació de competències per a la gestió del retorn del cànon sobre la deposició
de residus municipals i recollida selectiva en deixalleria, en l’àmbit de la delegació de
competències de gestió de residus municipals de l’Ajuntament de Blanes
(PRP2013/64)
4. Adquisició d'una deixalleria mòbil a la Mancomunitat d'escombraries de l'Urgellet
(PRP2013/66)
5. Ratificació del pressupost i de la facturació del servei de gestió de residus de Blanes
per a l'any 2013 (PRP2013/65)
6. Aprovació dels costos d'explotació de la planta de compostatge de la Selva per a
l'exercici 2013 (PRP2013/88)
7. Redacció del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) del municipi de
Massanes (PRP2013/81)
8. Ratificació per la Comissió Permanent del Ple de la Resolució de Presidència
2013P81 sobre l'aprovació del conveni tipus de col·laboració entre el Consell Comarcal
de la Selva i l'empresa Hossa Hoteles, SL, per a la cessió de l'ús d'espais per
l'adquisició d'experiència formativa dels joves participants al programa d'Experiència
Professional per a l'Ocupació Juvenil a Catalunya "Joves per l'Ocupació"
(PRP2013/76)
9. Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell
Comarcal de la Selva, per a la gestió de l'Oficina Jove la Selva 2013 (PRP2013/89)

CPPLE2013/9 Ordinària de 30 d’abril de 2013
1. Aprovació del conveni de col·laboració per l'aplicació del fons de cooperació local tram supramunicipal entre l'Ajuntament de Vidreres i el Consell Comarcal de la Selva
(PRP2013/95)
CPPLE2013/10 Ordinària de 7 de maig de 2013
1. Conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la
Selva per a formar part de la Xarxa de serveis Integrals per a l'Ocupació (Xarxa_SIO),
durant l'any 2013 (PRP2013/100)
2. Acceptació d'uns aclariments en relació amb les delegacions de gestió, inspecció i
recaptació d'ingressos de dret públic locals de l'Ajuntament de Blanes (PRP2013/92)
3. Acceptació dels encàrrecs de direcció de diferents obres promogudes per
l'Ajuntament de Vidreres (PRP2013/96)
4.. Explotació de l'EDAR d'Anglès i la Cellera de Ter del 1r trimestre de 2013
(PRP2013/97)
5. Buidatge de la primera línia de tractament biològic de l'EDAR d'Anglès i la Cellera
de Ter (PRP2013/98)
6. Aixecament de la suspensió de l'obertura del sobre número 2, relatiu aquells
documents de l'oferta que hagin de ser valorats per mitjà d'un judici de valor, del
contracte de concessió administrativa del servei de menjador escolar (PRP2013/99)

2.2 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Gerència
El president dóna compte de les resolucions de gerència següents:
Número
Data
Títol
2013/108 01/03/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000052/2013)
2013/109 01/03/2013 Contracte menor de serveis per a la impartició de la formació professionalitzadora
de l'especialitat"Operacions auxiliars d'elaboració a la indústria alimentària”
al municipi de Sils, dins el programa Joves per l'Ocupació (JPO)
2013/110 01/03/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000053/2013)
2013/111 01/03/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000054/2013)
2013/112 01/03/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000055/2013)
2013/113 04/03/2013 Procediment sancionador contra FRISELVA, SA de Riudellots de la Selva per
incompliment de les condicions d'abocament
2013/114 04/03/2013 Procediment sancionador contra GFL, SL de Sils per incompliment de
les condicions d'abocament
2013/115 04/03/2013 Procediment sancionador contra ACEBSA de Riudellots de la Selva per incompliment
de les condicions d'abocament
2013/116 04/03/2013 Rectificació de la nòmina de personal del mes de febrer
2013/117 05/03/2013 Imposició de sanció (núm. 000117/2012)
2013/118 05/03/2013 Imposició de Sanció (núm. 000120/2012)
2013/119 05/03/2013 Imposició de Sanció (núm. 000119/2012)
2013/120 05/03/2013 Imposició de Sanció (núm. 000107/2012)
2013/121 05/03/2013 Imposició de Sanció (núm. 000125/2012)
2013/122 05/03/2013 Imposició de Sanció (núm. 000111/2012)
2013/123 06/03/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000056/2013)
2013/124 06/03/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000057/2013)
2013/125 07/03/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000058/2013)
2013/126 07/03/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000059/2013)
2013/127 07/03/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000060/2013)
2013/128 07/03/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000061/2013)
2013/129 08/03/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000062/2013)

2013/130
2013/131
2013/132
2013/133
2013/134
2013/135

11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
12/03/2013

2013/136
2013/137
2013/138
2013/139
2013/140
2013/141
2013/142
2013/143
2013/144
2013/145
2013/146
2013/147
2013/148
2013/149
2013/150
2013/151
2013/152
2013/153
2013/154
2013/155
2013/156
2013/157

12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
15/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013

2013/158
2013/159
2013/160
2013/161

20/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013

2013/162
2013/163
2013/164
2013/165
2013/166
2013/167
2013/168

21/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
25/03/2013
25/03/2013

2013/169 25/03/2013
2013/170 25/03/2013

2013/171 25/03/2013
2013/172 25/03/2013
2013/173 25/03/2013
2013/174 25/03/2013
2013/175
2013/176
2013/177
2013/178

25/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013

Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament d'Arbúcies
Bestreta número 3/2013 a l'ajuntament d'Hostalric
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Maçanet de la selva
Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament de Santa Coloma de Farners
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000063/2013)
Desestimació de sol·licitud d'indemnització per despeses veterinàries
derivades de l'adopció d'un animal de companyia del CAAS
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000064/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000065/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000066/2013)
Bestreta número 2/2013 a l'Ajuntament de Riells i Viabrea
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000067/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000069/2013)
Bestreta número 2/2013 a l'Ajuntament de Breda
Bestreta número 3/2013 a l'Ajuntament d'Arbúcies
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000143/2012)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000142/2012)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000141/2012)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000068/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000070/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000071/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000072/2013)
Imposició d’una sanció tributària (núm. 000118/2012)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000074/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000075/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000076/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000073/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000077/2013)
Contractació d’un servei de suport especialitzat pel control financer i
la correcte prestació del contracte d’assistència tècnica, suport administratiu
i assessorament especialitzat en matèria de gestió de tributs, gestió cadastral,
recaptació i inspecció al Consell Comarcal
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000078/2013)
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000079/2013)
Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament de La Cellera de Ter
Pagament incentius mensuals alumnes participants programa d’experiència
professional per a l'ocupació juvenil "Joves per a l'Ocupació". Exp. JPO-14-2012
Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament de Massanes
Aprovació nòmina mes de març
Resolució sense contingut
Permís per lactància de la Sra. Montse Codina Rivero
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000080/2013)
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Contracte menor de subministrament de productes zoosanitaris
per la gossera comarcal
Contracte menor d'obres per la pressurització dels quadres elèctrics principals
de la planta de compostatge de la Selva
Pròrroga transitòria de la contractació dels serveis d’assistència veterinària per
al CAAS al GTV Maçanet, SL fins la resolució de l’expedient de contractació
mitjançant negociat amb publicitat
Contracte menor de serveis de consultoria en matèria d'arquitectura i obra civil.
Contracte menor de subministrament de productes alimentaris per la
gossera comarcal
Contracte menor de serveis de consultoria en matèria d'urbanisme.
Contracte menor de serveis de consultoria en matèria de valoracions
de finques.
Contracte menor de serveis de consultoria en matèria d'enginyeria.
inici expedient sancionador de medi ambient 2013/0003362
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0003332
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0003345

2013/179
2013/180
2013/181
2013/182
2013/183
2013/184
2013/185
2013/186
2013/187
2013/188
2013/189
2013/190
2013/191
2013/192
2013/193
2013/194

26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013

2013/195 26/03/2013
2013/196 27/03/2013
2013/197
2013/198
2013/199
2013/200
2013/201
2013/202
2013/203
2013/204
2013/205
2013/206
2013/207
2013/208
2013/209
2013/210
2013/211
2013/212

27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013

2013/213 04/04/2013

2013/214 05/04/2013
2013/215
2013/216
2013/217
2013/218
2013/219

10/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
12/04/2013
15/04/2013

2013/220 15/04/2013
2013/221 15/04/2013
2013/222 16/04/2013
2013/223
2013/224
2013/225
2013/226
2013/227
2013/228

17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
18/04/2013

Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0003346
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0003347
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0003348
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0003350
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0003351
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0003354
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0003355
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0003356
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0003357
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0003361
Inici expedient sancionadors de medi ambient 2013-0008220
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0008221
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0008219
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0008224
Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0008225
Instruccions per a la resolució de procediments del Servei de Consum
dels anys 2008 a 2012
Contracte menor pel subministrament de gasoil per la calefacció
Contracte menor de serveis per a la gestió del Servei de Salut de l'Oficina
Jove de la Selva
Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament d'Amer
Resolució expedient sancionador de medi ambient 2012-0027190
Resolució expedient sancionador de medi ambient 2012-0027192
Resolució expedient sancionador de medi ambient 2012-0029305
Resolució expedient sancionador de medi ambient 2012-0027197
Resolució expedient sancionador de medi ambient 2012-0027202
Resolució expedient sancionador de medi ambient 2012-0027204
Resolució expedient sancionador de medi ambient 2012-0029306
Resolució expedient sancionador de medi ambient 2012-0029307
Bestreta número 3/2013 a l'ajuntament de Breda
Imposició de sanció tributària (núm. 000126/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000121/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000123/2012)
Concessió de permís no retribuït a la treballadora Sra. Maricarmen Gómez Criado
Rectificació de la nòmina del mes de març
Assessorament al Consell Comarcal de la Selva en matèria penal en relació
a l'adjudicació de determinats contractes públics relacionats amb les DP 972/2011
del Jutjat d'instrucció n.1 de Lugo
Assessorament al Consell Comarcal de la Selva en matèria mercantil i laboral
en relació a l'adjudicació de determinats contractes públics relacionats amb les
Diligències Prèvies 972/2011 del Jutjat d'instrucció n.1 de Lugo
Assistència en la defensa del Sr. Felip Toledo Canta en el procediment penal
abreujat n. 40/2012 davant del jutjat d'Instrucció n. 1 de Santa Coloma de Farners.
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000084/2013)
Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament de Maçanet de la Selva
Bestreta número 3/2013 a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar
Sol·licitud de reducció de jornada per cura de fill de la Sra. Sandra Bas Miranda
Inici d'expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra
FRECARN, SL de Maçanet de la Selva
Sol·licitud d'excedència voluntària de la Sra. Amèlia Carod Quiles
Inici expedient sancionador per infraccions en matèria d'aigües contra Frecarn, SL
de Maçanet de la Selva
Procediment sancionador contra Frit Ravich, SL de Maçanet de la Selva per
incompliment de les condicions d'abocament
Imposició de sanció tributària (núm. 000129/2012)
Bestreta número 4/2013 a l'ajuntament d'Arbúcies
Imposició de sanció tributària (núm. 000130/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000131/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000132/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000133/2012)

2013/229
2013/230
2013/231
2013/232
2013/233
2013/234

18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
19/04/2013
19/04/2013

Imposició de sanció tributària (núm. 000134/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000135/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000136/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000137/2012)
Ampliació jornada laboral del Sr. David Calvo Coromina
Contracte menor de serveis per ala creació de la plataforma digital del projecte
Ecosistema d'innovació oberta per al desenvolupament del sector turístic
a la comarca de la Selva

2013/235 19/04/2013 Contracte menor de subministrament i muntatge d'un equip de
bombeig a instal·lar a la xarxa de lixiviats de la planta de compostatge.
2013/236 19/04/2013 Contracte menor de serveis per a la realització de les inspeccions a les activitats
dels sistemes de sanejament
2013/237 19/04/2013 Procediment sancionador contra Flisa Catalunya, SAU de Riudellots de la Selva
per incompliment de les condicions d'abocament
2013/238 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011793
2013/239 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011795
2013/240 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011775
2013/241 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011781
2013/242 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011790
2013/243 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011794
2013/244 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011822
2013/245 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011823
2013/246 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011824
2013/247 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011827
2013/248 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011828
2013/249 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011829
2013/250 22/04/2013 Inici expedient sancionador de medi ambient 2013-0011831
2013/251 23/04/2013 Pagament de les transferències al Consorci de Benestar Social
de la Selva d'acord el conveni d'encomana de gestió en matèria de serveis socials
2013/252 23/04/2013 Bestreta número 4/2013 a l'ajuntament de Breda
2013/253 24/04/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2012-0027199
2013/254 25/04/2013 Resolució sense contingut
2013/255 25/04/2013 Resolució sense contingut
2013/256 25/04/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000088/2013)
2013/257 25/04/2013 Aprovació de la nòmina del mes d'abril
2013/258 26/04/2013 Resolució sense contingut
2013/259 26/04/2013 Resolució sense contingut
2013/260 26/04/2013 Resolució sense contingut
2013/261 26/04/2013 Resolució de Gerència d’adjudicació del contracte d'un servei especialitzat pel control
financer i la correcta prestació del contracte d'assistència tècnica, suport
administratiu i assessorament especialitzat en matèria de gestió de tributs,
gestió cadastral, recaptació i inspecció.
2013/262 29/04/2013 Bestreta número 3/2013 a l'ajuntament de Santa Coloma de Farners
2013/263 29/04/2013 Bestreta número 2/2013 a l'ajuntament de Sant Hilari Sacalm
2013/264 29/04/2013 Bestreta número 1/2013 a l'ajuntament de Vidreres
2013/265 30/04/2013 Aprovació pla anual de vacances any 2013
2013/266 30/04/2013 Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000081/2013)
2013/267 30/04/2013 Resolució sense contingut
2013/268 03/05/2013 Resolució expedients sancionador de medi ambient 2012-0027191
2013/269 03/05/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2012-0027193
2013/270 03/05/2013 Resolució expedient sancionador de medi ambient 2012-0027203
2013/271 06/05/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 1376/2013
2013/272 06/05/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001377/2013
2013/273 06/05/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001378/2013
2013/274 06/05/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001379/2013
2013/275 06/05/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001381/2013
2013/276 06/05/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001382/2013
2013/277 06/05/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001383/2013
2013/278 06/05/2013 Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001384/2013

2013/279
2013/280
2013/281
2013/282
2013/283
2013/284
2013/285

06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
08/05/2013

2013/286 09/05/2013
2013/287 09/05/2013
2013/288 09/05/2013
2013/289
2013/290
2013/291
2013/292
2013/293
2013/294
2013/295
2013/296
2013/297
2013/298
2013/299
2013/300
2013/301
2013/302

09/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013

Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001385/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001386/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001387/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001388/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001389/2013
Inici d'un expedient sancionador amb proposta de sanció núm. 001390/2013
Contracte menor de serveis per a la realització de diferents tasques en matèria
de gestió documental i arxiu per tractar documentació de l'Ajuntament
de Vidreres. Any 2013
Resolució sense contingut
Sol·licitud acumulació del període de lactància i vacances 2013 a la treballadora
Sra. Marta Masó Puig
Devolució de la fiança definitiva a l'adjudicatari del contracte del
Servei d'Atenció Domiciliària de la Selva
Resolució sense contingut
Imposició de sanció tributària (núm. 000138/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000063/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000139/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000140/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000144/2012)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000089/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000148/2012)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000090/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000091/2013)
Imposició de sanció tributària (núm. 000150/2012)
Imposició de sanció tributària (núm. 000002/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000092/2013)
Inici d’un expedient sancionador amb proposta de sanció (núm. 000093/2013)

2.3 Dació de comptes dels acords de les Resolucions de Presidència
El president dóna compte de les resolucions de presidència següents:

Número
Data
Títol
2013/69 06/03/2013 Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals al sistema de sanejament
de l'empresa Caravaning Montgrí, SL a l'EDAR de Riudellots de la Selva.
2013/70 06/03/2013 Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals al sistema de sanejament
EDAR de Riudellots de la Selva de l'empresa Nespru Car, SL.
2013/71 06/03/2013 Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals al sistema de sanejament de
l'empresa Ingogroup Impresión y Diseño, SA a l'EDAR de Riudellots de la Selva.
2013/72 06/03/2013 Nomenament del Sr. Salvador Balliu com a vicepresident 2n
2013/73 08/03/2013 Resposta al Decret de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu sobre el pagament
parcial de la liquidació del servei de compostatge casolà per al mes de desembre
de 2012
2013/74 11/03/2013 Assentiment davant els recursos contenciós administratius números 563/2010,
564/2010, 19/2011 i 231/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona
2013/75 12/03/2013 Pagaments de beques i gratuïtats als centres no gestionats pel Consell Comarcal
2013/76 13/03/2013 Resolució sense contingut
2013/77 14/03/2013 Resolució sense contingut
2013/78 14/03/2013 Sol·licitud de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva d'un encàrrec de defensa jurídica
en un procediment contenciós-administratiu amb referència al recurs ordinari
280/2011, interposat per Vodafone Espanya,SA que es tramita al Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona
2013/79 19/03/2013 Assentiment davant el recurs contenciós administratiu número 24/2011 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona
2013/80 21/03/2013 Modificació de crèdit per transferències entre aplicacions núm. 1/2013

2013/81 26/03/2013 Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'empresa
Hossa Hoteles,SL, per a la cessió de l'ús d'espais per l'adquisició d'experiència
formativa dels joves participants al programa d'Experiència Professional per a
l'Ocupació Juvenil a Catalunya "Joves per l'Ocupació".
2013/82 26/03/2013 Conveni econòmic pel finançament del Patronat per a la gestió, conservació i
millora del Castell de Montsoriu per als exercicis 2012-2015.
2013/83 09/04/2013 Nomenament funcionari interí de programa en substitució d'una vacant per baixa
de maternitat i acumulació de reducció de jornada
2013/84 10/04/2013 Aprovació de l’expedient de contractació de servei de veterinària per al centre d'acollida
d'animals de la Selva
2013/85 11/04/2013 Sol·licitud de permís d'abocament amb camió cisterna de Can Turroja
de Sant Martí Sapresa de Brunyola a l'EDAR de Sils- Vidreres.
2013/86 11/04/2013 Sol·licitud de permís d'abocament amb camió cisterna de l'Ajuntament de Massanes a
l'EDAR de Sils-Vidreres
2013/87 11/04/2013 Conformitat en l'acumulació del lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament de
Palafrugell per part del funcionari Sr. Marià Vilarnau Massa
2013/88 11/04/2013 Establiment de la jornada de treball del funcionari Sr. Marià Vilarnau Massa
conseqüència de l'acumulació del lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament
de Palafrugell
2013/89 11/04/2013 Assentiment davant el recurs contenciós administratius número 280/2011
del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona
2013/90 15/04/2013 Procés de devolució de pagaments entre el Consell Comarcal de la Selva i els
usuaris dels diferents serveis que ofereix el consell comarcal.
2013/91 16/04/2013 Correcció d'errors dels pagaments de beques i gratuïtats als centres no gestionats
pel Consell Comarcal.
2013/92 17/04/2013 Assentiment davant el recurs contenciós administratiu número 237/2011 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona
2013/93 17/04/2013 Assentiment davant el recurs contenciós administratiu número 285/2011 davant
el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona
2013/94 18/04/2013 Nomenament de nous membres de la Comissió Permanent del Ple
2013/95 18/04/2013 Nomenament de Vicepresidents del Consell Comarcal de la Selva
2013/96 18/04/2013 Modificació del règim de delegacions de competències de caràcter general,
en favor de diferents consellers i conselleres
2013/97 19/04/2013 Extinció de la relació laboral de la treballadora Maria Rosa Serrat Saula per
amortització de la seva plaça
2013/98 22/04/2013 Sol·licitud de revisió de l'autorització d'abocament a la xarxa de sanejament de
Caldes de Malavella de l'empresa FONTAGA, SA
2013/99 23/04/2013 Sol·licitud de permís d'abocament amb camió cisterna de l'empresa Lletera
Campllong, SCCL a l'EDAR de Riudellots de la Selva
2013/100 25/04/2013 Pagament del 50% de l'import d'indemnització al Sr. José Antonio Ramiro Martínez
en concepte de valor de vehicle desballestat de conformitat amb
l'expedient núm. 4198/2012 de responsabilitat patrimonial que tramita
l’Ajuntament de Blanes
2013/101 03/05/2013 Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals al sistema de sanejament de
Riudellots de la Selva de l'empresa Cuinats Jotri, SL
2013/102 06/05/2013 Assentiment davant el recurs contenciós administratiu número 149/2011
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona
2013/103 09/05/2013 Contractació de servei de veterinària per al centre d'acollida d'animals de la selva:
Adjudicació
2013/104 09/05/2013 Inici del procediment de revisió per a la correcte execució de l'anualitat 2012
del contracte se serveis d'assistència tècnica, suport administratiu i assessorament
especialitzat en matèria de gestió de tributs, gestió cadastral, recaptació i inspecció
2013/105 10/05/2013 Pagament de beques i gratuïtats als centres no gestionats pel consell comarcal

2.4 Dació de comptes de resolucions judicials
El president dóna compte de les sentències judicials següents:
RESOLUCIONS JUDICIALS A DONAR COMPTE AL PLE

1.- Sentència del Tribunal Suprem de 1 de març de 2013
Procediment Recurs de cassació núm. 6516/20009
Recurrent: Telefónica Móviles España, SA
Demandat: Ajuntament de Riudellots de la Selva
Decisió: Estima recurs de cassació interposat per Telefónica Móviles España, SA
contra la sentència de 23 de setembre de 2009, dictada pel TSJC, en el recurs núm.
196/2008 interposat contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’aprofitament
especial del domini públic local. Així mateix, estima parcialment el recurs contenciós
administratiu contra la ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’aprofitament
especial del domini públic local.
2.- Sentència del Tribunal Suprem de 15 de març de 2013
Procediment Recurs de cassació núm. 223/2010
Recurrent: Telefónica Móviles España, SA
Demandat: Ajuntament de Caldes de Malavella
Decisió: Estima recurs de cassació interposat per Telefónica Móviles España, SA
contra la sentència de 12 de novembre de 2009, dictada pel TSJC, en el recurs núm.
227/2008 interposat contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’aprofitament
especial del domini públic local. Així mateix, estima parcialment el recurs contenciós
administratiu contra la ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’aprofitament
especial del domini públic local.
3.- Sentència del Tribunal Suprem de 20 de març de 2013
Procediment Recurs de cassació núm. 2145/2010
Recurrent: Telefónica Móviles España, SA
Demandat: Ajuntament de Sils
Decisió: Estima recurs de cassació interposat per Telefónica Móviles España, SA
contra la sentència de 10 de desembre de 2009, dictada pel TSJC, en el recurs núm.
357/2008 interposat contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’aprofitament
especial del domini públic local. Així mateix, estima parcialment el recurs contenciós
administratiu contra la ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’aprofitament
especial del domini públic local.
4.- Sentència 84/13 de 21 de març de 2013
Procediment 19/11 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona
Recurrent: Telefónica Móviles España, SA
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil.
5.-Sentència del Tribunal Suprem de 22 de març de 2013
Procediment Recurs de cassació núm. 6525/20009
Recurrent: Telefónica Móviles España, SA
Demandat: Ajuntament de Maçanet de la Selva
Decisió: Estima recurs de cassació interposat per Telefónica Móviles España, SA
contra la sentència de 16 de setembre de 2009, dictada pel TSJC, en el recurs núm.
179/2008 interposat contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’aprofitament
especial del domini públic local. Així mateix, estima parcialment el recurs contenciós
administratiu contra la ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’aprofitament
especial del domini públic local.
6.- Sentència 94/13 de 22 de març de 2013
Procediment 313/2012 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: XFERA MÓVILES, SA

Demandat: Ajuntament d’Arbúcies
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil.
7.- Sentència 103/2012 de 5 d’abril de 2013
Procediment 227/2011 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: France Telecom España, SA
Demandat: Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament de Caldes de Malavella
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
8.- Sentència 115/13 de 10 d’abril de 2013
Procediment 77/2011 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: France Telecom España, SA
Demandat: Ajuntament de Sils
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
9.- Sentència 134/13 de 29 d’abril de 2013
Procediment 563/10 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona
Recurrent: Telefónica Móviles España, SA
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
10.- Sentència 135/13 de 30 d’abril de 2013
Procediment 226/11 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona
Recurrent: France Telecom España, SA
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
11.- Sentència 137/13 de 30 d’abril de 2013
Procediment 174/11 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona
Recurrent: Telefónica Móviles España, SAU
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
12.- Sentència 162/13 de 8 de maig de 2013
Procediment 280/2011 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: Vodafone España, SA
Demandat: Ajuntament de Maçanet de la Selva
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
13.-Sentència 163/13 de 8 de maig de 2013
Procediment 285/2011 - Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Girona
Recurrent: Vodafone España, SA
Demandat: Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament de Caldes de Malavella
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
14.- Sentència 146/13 de 16 de maig de 2013
Procediment 24/11 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona

Recurrent: France Telecom España, SA (Orange)
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
15.- Sentència 147/13 de 16 de maig de 2013
Procediment 237/11 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona
Recurrent: Vodafone España, SA
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
16.- Sentència 149/13 de 16 de maig de 2013
Procediment 173/11 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona
Recurrent:Telefónica Móviles España, SAU
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
17.- Sentència 150/11 de 20 de maig de 2013
Procediment 145/11 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona
Recurrent:Telefónica Móviles España, SAU
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil
18.- Sentència 151/11 de 20 de maig de 2013
Procediment 225/11 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona
Recurrent: France Telecom España, SA
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Estima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una liquidació
de la taxa de telefonia mòbil

19.- Sentència 162/13 de 21 de maig de 2013
Procediment 148/12 – Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Girona
Recurrent: Dolores Valero Morote
Demandat: Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Desestima recurs contenciós administratiu interposat en relació a una
diligència d’embargament de béns de 12 de gener 2011 per al pagament de les quotes
de conservació corresponents als exercicis 2007 i 2009 i les quotes d’urbanització del
2008, costes de l’expedient executiu 2009-2011, de la Urbanització Malavella Park.
20.- Decret 204/2013 de 22 de maig de 2013
Procediment Terceria dominio 399/2008 – Jutjat Primera Instància 3 Sta. Coloma
Farners
Recurrent: Maria Nereida Sueiro Fernandez
Demandat: Enric Valentí Vila i Consell Comarcal de la Selva
Decisió: Declara finalitzat el procediment donat que les parts posen de manifest la
seva falta d’interès per a obtenir tutela judicial efectiva.

2.5 Dació de comptes dels informes de tresoreria de la Llei de morositat

a) Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència al Consell
Comarcal de la Selva
Referència: Informe trimestral Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat
Fonaments legals:
-

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de la Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes
en las que se esté incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, dicho informe deberà remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de
las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de
Autonomía, tengan atribuïda la tutela financiera de las Entidades locales. Tales
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
-

Circular de 8 d’octubre 2010 del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers.

Informe:
A data 31 de març de 2013, s’informa que NO ES COMPLEIX el termini de pagament
establert a l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, EXISTEIXEN factures o altres
documents emesos pels contractistes pendents de pagament incomplint el termini de
pagament legalment establert. S’adjunta document annex amb el detall de factures.

ANNEX
INFORME TRIMESTRAL LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL CONTRA LA MOROSITAT
Número de factures pendents de pagar a 31-3-2013
que incompleixen el termini de pagament
199

Import
2.713.232€

b) Informe de la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat en referència al Patronat
del Castell de Montsoriu
Referència: Informe trimestral Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat
Fonaments legals:
-

Article 4.3 i 4.4. de l’esmentada Llei:

“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de la Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que

incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes
en las que se esté incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, dicho informe deberà remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de
las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de
Autonomía, tengan atribuïda la tutela financiera de las Entidades locales. Tales
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
-

Circular de 8 d’octubre 2010 del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers.

Informe:
A data 31 de març de 2013, s’informa que NO ES COMPLEIX el termini de pagament
establert a l’article 3.uno. de l’esmentada Llei i, per tant, EXISTEIXEN factures o altres
documents emesos pels contractistes pendents de pagament incomplint el termini de
pagament legalment establert. S’adjunta document annex amb el detall de factures.

ANNEX

INFORME TRIMESTRAL LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL CONTRA LA MOROSITAT

Número de factures pendents de pagar a 31-3-2013
que incompleixen el termini de pagament
3

Import
711,66€

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha

3. PROPOSTES D'ACORD
3.1. Presa de possessió de nous consellers (PRP2013/111)
En primer lloc prendrà possessió del càrrec de conseller la següent persona de la qual
la Junta Electoral ha enviat la credencial, i ha formulat les declaracions del registre
d’interessos:
JOSEP CULLELL CULLELL
El president exposa que si al conseller afecta alguna de les causes d'incompatibilitat
previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 202 i

203, i altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment. Sense que hi
hagi cap intervenció. Seguidament formula la següent pregunta al conseller
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de conseller/a del Consell Comarcal de la Selva, amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya”
Sr. Josep Culllell Cullell: Sí ho prometo

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha

3.2. Designació de portaveus del grup Convergència i Unió (PRP2013/123)
Exp. Núm.: 2011/1270
Antecedents
El Ple del Consell Comarcal en sessió extraordinària de 14 de juliol de 2011 acordà
entre d’altres la designació de portaveus polítics, amb els seus suplents corresponents
El Ple del Consell en sessió ordinària de 9 d’abril de 2013, va prendre coneixement de
la renúncia del Sr. Josep Valls Méndez, regidor representant del grup polític de
Convergència i Unió i acordà sol·licitar el nomenament de nou membre electe al a
Junta Electoral Central.
El grup polític de Convergència i Unió ha presentat escrit de data 21 de maig de 2013,
i registre d’entrada número 1146, en el qual es comunica les persones designades
com a portaveus del grup.
Acords
En conseqüència, es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer .- Tenir per designat el portaveu i el suplent del grup de Convergència i Unió,
als següents consellers:
Portaveu: Josep. A. Frias Molina
Suplent: Natàlia Figueras Pagés

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha

3.3. Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci Mediambiental de la Selva
(PRP2013/110)
Exp. Núm.: 77/2001
Relació de fets
El dia 1 d’octubre de 2002 es va constituir el Consorci Mediambiental de la Selva,
integrat pel Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments de la comarca que varen
manifestar la seva voluntat d’adherir-s’hi.
Actualment els ajuntaments que formen part del Consorci són els següents:
Ajuntament d’Amer
Ajuntament d’Anglès
Ajuntament de Breda
Ajuntament de Brunyola
Ajuntament de Caldes de Malavella
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Ajuntament d’Osor
Ajuntament de Riells i Viabrea
Ajuntament de Riudarenes
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Ajuntament de Sils
Ajuntament de Susqueda
Ajuntament de Tossa de Mar
Ajuntament de Vidreres
Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Ajuntament d’Arbúcies
Ajuntament de la Cellera de Ter
Ajuntament d’Hostalric
Ajuntament de Massanes
Ajuntament de Sant Julià de Llor-Bonmatí
Consell Comarcal de la Selva
L’acord de l’Assemblea General del Consorci de data 14 de maig de 2013, va acordar
unànimement aprovar inicialment la dissolució del Consorci i va nomenar la comissió
liquidadora.
En aquest mateix acord es va posar de manifest la possibilitat d’encomanar al Consell
Comarcal de la Selva la gestió economicoadministrativa del retorn del cànon dels
municipis que fins ara tenien delegada la seva gestió al Consorci Mediambiental de la
Selva.
Fonaments de dret
D’acord amb el que estableix l’article 23 dels estatuts dels Estatus, la dissolució del
Consorci es pot realitzar per acord unànime o bé per majoria qualificada quan sigui
inviable la seva continuació amb els membres restants.

És d’aplicació l’article 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’acord de dissolució del Consorci Mediambiental de la Selva adoptat
per la seva Assemblea General el dia 14 de maig de 2013, i assumir la prestació dels
serveis d’aquest Consorci amb els propis mitjans del Consell Comarcal de la Selva,
previs els acords de liquidació i encomana que siguin oportuns.
Segon.- Facultar a al president per a l’aprovació de la liquidació del Consorci, de
conformitat amb la proposta que efectuï, en el seu moment, la comissió liquidadora.
Així mateix, es faculta al president per tal d’acceptar la subrogació del Consell
Comarcal en la posició de l’empresari d’aquell personal del Consorci que es determini
en l’acta de liquidació.

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el conseller Sr. Eduard Adrobau
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 33
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)

3.4. Aprovació provisional de la modificació d'Ordenances fiscals del transport
escolar pel curs 2013-2014 (PRP2013/120)

Exp. núm.: 2012/1337
Relació de fets
Les ordenances fiscals del 2013 inclouen el preu públic per el transport escolar per el
curs 2012/2013 amb la numeració P-04. Aquesta ordenança té com a obligats al
pagament a tots els alumnes matriculats en centres educatius d’ensenyament infantil,
primària, secundària, batxillerat, formació professional, cicles formatius i programes de
transició al treball que estiguin autoritzats a utilitzar el transport escolar i aquest servei
no sigui gratuït per les disposicions vigents en matèria d’ensenyament.
Per tal d’actualitzar els preus del transport escolar per el curs 2013/2014 es preveu un
increment de 6€/curs/alumne.
D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació , els alumnes que facin ús
del servei de transport escolar que organitza el Consell Comarcal de la Selva, per
assistir a l’Expojove de Girona hauran de pagar 1€ per l’ús d’aquest sevei. L’obligat al

pagament en aquests casos serà el centre educatiu beneficiari de l’activitat. Per aquest
concepte no es preveu cap increment.

Fonaments de dret
És d’aplicació l’article 17 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
És competent per a l’adopció d’aquest acord la comissió permanent del ple en virtut de
la delegació de competències efectuada pel ple de la Corporació en sessió del dia 14
de juliol de 2011.
Acords
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a
continuació es relacionen, en els termes que consten a l’annex 1:
- Ordenança fiscal núm. P-04: Preu públic transport escolar.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal els anteriors
acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’últim anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província, a un diari de difusió comarcal i a la seu electrònica.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Tercer - Els acords definitius d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com el text íntegre de les
modificacions aprovades.

ANNEX 1.- TEXT ORDENANCES MODIFICADES
Seguidament es transcriuen els articles modificats de les ordenances fiscals d’acord
amb la seva nova redacció:
ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. P-04: TRANSPORT ESCOLAR

1. Es modifica l’article 3, quantia i bonificacions, que queda redactat de la següent
forma:
1.1.Preu.El preu públic originat per la prestació del servei de transport escolar no
obligatori serà de:

Concepte
Preu del transport per curs
Preu utilització esporàdica Expojove

Cost
250,90€ + 10% d’IVA =276€ / curs
0,90€ + 10% d’IVA=1€ / usuari / dia

Es prendran com a dies d'ús en tot cas el total de dies lectius, amb independència de
la seva utilització efectiva o no per part del subjecte passiu.
1.2. Bonificació: S’estableix una bonificació del 50% per a les famílies que tinguin més
d’un germà fent ús del servei. Aquesta bonificació queda subjecte a l’aportació que
cada ajuntament ha de fer per aquest concepte.

2. Es modifica l’article 5, meritació i pagament, que queda redactar de la següent
forma:
El present preu públic es meritarà del dia 1 de cada mes i la seva liquidació es farà
trimestralment els dies 1 d’agost, 1 de novembre i 1 de març.

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta el Sr. Joaquim Torrecillas.
El Sr. Martí Nogué exposa que hi ha un error a la proposta, concretament en el càlcul
de l’IVA del preu públic. Proposa que el cobrament del preu es faci amb posterioritat a
la seva prestació, i no per avançat, tal i com està calculat actualment.
El conseller exposa que el cobrament es fa per avançat als efectes de la gestió del
servei.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 18
( CIU, ERC)
Vots en contra: 10
(PSC-PM, PPC, MILLOR)
Abstencions: 5
(I-SELVA, ICV)

3.5. Resolució d'un recurs de reposició contra l'aprovació definitiva del plec de
clàusules administratives particulars del contracte de concessió del servei de
menjador (PRP2013/118)
Expedient:

2012/1368

Relació de fets:
En data 25 de febrer de 2013 va tenir entrada al Consell Comarcal de la Selva un
recurs de reposició interposat pel Sr. Alejandro Castillo Navarro en nom de la
Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya contra l’acord del ple del Consell
Comarcal de data 18 de desembre de 2012 pel qual s’aprova el plec de clàusules
administratives particulars que regulen la contractació del servei de menjador escolar
per mitjà de concessió administrativa.
El recurs, de forma resumida, es basa en les al·legacions següents:
1.- Vulneració del dret fonamental a la igualtat i de la lliure competència. Nul·litat de les
clàusules administratives.
a) Impugnació de la clàusula12.5 a) que estableix:
“Disposar de la solvència econòmica, financera i tècnica exigida. S'entendran solvents
els empresaris que reuneixin els següents requisits:
a. Declaració relativa a la xifra global dels treballs realitzats per l'empresa en els dos
exercicis anteriors a la licitació ( 2010 i 2011), acreditada per mitjà de l'aportació del
resum de la declaració de l'IVA presentada a Hisenda (model 390). D'aquest document
ha de deduir-se un volum de negoci de l'empresa no inferior en cada un d'aquests
exercicis a 3.000.000 euros anuals”
Reiterant els mateixos arguments que ja havia exposat en l’escrit d’al·legacions
presentat durant el període d’exposició pública dels plecs, la recurrent considera que hi
ha una desproporció en la solvència econòmica exigida a les empreses de 3.000.000
d’euros de xifra de negocis en comparació amb l’objecte del contracte. En aquest
sentit considera oportú que una formula de dividir en lots en contracte enlloc d’unificar
tot el servei en una sola empresa hagués estat més adequat, donat que hagués donat
oportunitat a presentar oferta a petites i mitjanes empreses.
b) Impugnació de la clàusula 12.5 c) que estableix:
“Relació de contractes de característiques semblants al què és objecte de la licitació,
executats pel licitador en els tres últims exercicis ja sigui a favor de beneficiaris públics
o privats. Els serveis i treballs s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució
expedits per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, o,
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat o declaració de
l’empresari. El certificats o declaracions emesos hauran d’indicar el nombre de menús
servits a cada contracte durant els últims tres exercicis.
S’entendrà com a contractes de característiques semblants aquells que impliquin
l’elaboració diària” de menús escolars i/o monitoritge en centres educatius.
S’entendrà que són solvents les empreses que acreditin haver servit un mínim de
250.000 menús escolars anuals en relació als contractes aportats.
Per a acreditar la solvència necessària per a celebrar un contracte determinat,
l'empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment
de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que,
per a l'execució del contracte, disposa efectivament d'aquests mitjans”
Considera injustificada l’exigència de solvència tècnica consistent en haver servit un
mínim de 250.000 menús escolars, i assegura que en aquests termes únicament pot
complir l’actual empresa prestadora del servei.
c) Vulneració del dret d’accés en igualtat de condicions entre diferents empreses

d) Vulneració del dret a la competència
Considera que s’ha vulnerat el dret a la competència per entendre que els criteris
d’adjudicació impedeixen o restringeixen l a concurrència d’empreses mitjançant
l’exigència de condicions injustificades, anòmales, o abusives, a alienes a l’objecte i
finalitat del contracte i que fins i tot afavoreixen posicions de domini o suposen la
vulneració de la lliure competència.
2.- Manca de motivació del valor estimat del contracte i la seva durada
Considera desproporcionat i injustificat tant el valor estimat el contracte (29.221.826,53
euros) i la seva durada ( 8 anys).
Reprodueix les consideracions que ja feia a les al·legacions al plec en el sentit que en
la seva opinió, que amb el valor estimat del contracte fixat en funció de la previsió de
menús dels menjadors de la comarca, s’està establint una clàusula que pot resultar
d’impossible compliment i que pot tenir efectes negatius per la pròpia administració
quan hagi de donar compte a l’empresa adjudicatària respecte la disminució de
menús.
Tampoc s’ha tingut en compte que hi ha diferents escoles que han sol·licitat i pretenen
gestionar el servei de menjador escolar. Aquest punt vulnera el dret a la lliure voluntat i
autoorganització dels centres educatius. La sortida d’un centre escolar de la gestió del
Consell Comarcal comportarà la reducció de menús.
També indica que no es justifica que la durada del contracte hagi de ser de 8 anys,
proposant una reducció del termini per oferir un servei de més qualitat.
Fonaments:
Vistes les al·legacions presentades es procedeix a fer una valoració del contingut
jurídic de les mateixes als efectes que el ple del Consell Comarcal adopti l’acord de
resolució del recurs de reposició presentat:
1.- Consideracions en relació a la possible vulneració del dret fonamental a la igualtat i
de la lliure competència.
Els criteris de solvència que es recullen en els plecs s'han d'ajustar i ser proporcionals
a l'objecte del contracte i no limitar-se a reproduir les disposicions legals en aquesta
matèria (informes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 41/95, de 21
de desembre de 1995, 4/96, de 7 de març de 1996; 11/96, de 7 de març de 1996).
En aquest sentit, era més precís l'article 232.1del TRLCAP que establia expressament
que «el plec de clàusules administratives concretarà els mitjans per acreditar la
solvència tècnica, econòmica i financera, d'acord amb la naturalesa i objecte de la
concessió».
En quant a la proporcionalitat d'aquests criteris, la Comunicació interpretativa sobre
concessions en dret comunitari (2000 / C 121/02) assenyala, d’acord amb el principi de
proporcionalitat, que no es pot exigir, en seleccionar els candidats, una capacitat
tècnica, professional o econòmica desproporcionada i excessiva en relació amb
l'objecte de la concessió.

Tal i com ja es va resoldre amb les al·legacions al plec, els criteris de solvència dels
empresaris que poden presentar-se a la licitació són un requisit necessari en els
contractes del sector públic. Els òrgans de contractació han de delimitar amb xifres i
dades objectives aquests criteris de selecció de la solvència, que en tot cas hauran de
ser proporcionals amb l’objecte del contracte.
En aquest mateix sentit és aclaridora la sentència del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia de 9 de març de 2012 ( recurs 257/2011) que en relació a la impugnació d’uns
plecs de clàusules administratives particulars en les quals es fixava una solvència
tècnica mínima de les empreses que podien participar al procediment de contractació
estableix:
Esta SALA comparte los criterios jurídicos de la sentencia firme del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, Sentencia nº 424/2010, de fecha 20-09-10
, que tiene el mismo objeto que este recurso y alegada por la apelante que señala .
"Cuando el artículo 43 de la Ley 30/2007 (LA LEY 10868/2007) LCSP (LA LEY
10868/2007), regula la aptitud para contratar emplea la expresión" sólo podrán
contratar...", lo que claramente indica la potestad de la Administración de limitar la
posibilidad de contratación (excluyendo a los demás) a aquéllos que acrediten
solvencia técnica o profesional, sin que esa restricción atente contra el derecho a la
igualdad y a la no discriminación, en cuanto que va referida a la necesidad de
garantizar que quien celebra un contrato con la Administración ostente la solvencia
técnica o profesional precisa y, obviamente, no todas las personas físicas o jurídicas
con capacidad de obrar reúnen los requisitos de solvencia, sin que por ello puedan
entenderse discriminadas.
I continua dient:
Ahora bien, los límites mínimos exigidos deben ser proporcionados, pues de lo
contrario se atenta contra el principio de libre concurrencia, esencial para preservar el
interés público. A este respecto, para examinar esa proporcionalidad debe atenderse
al objeto del contrato,/.../ La complejidad del objeto del contrato es palmaria. /.../Si los
límites mínimos exigidos en este caso concreto son o no proporcionados es una
apreciación con un matiz marcadamente subjetivo, que no puede sustentar una
pretensión de nulidad de pleno derecho, máxime en el caso enjuiciado, en que no se
aporta prueba alguna que acredite que con esos criterios se atentó contra a libre
concurrencia, pues nada se prueba sobre el número de despachos profesionales que
reúnen esas condiciones; a lo que puede añadirse, como afirma la parte demandada,
que cualquier interesado en participar en la licitación y que no contase con la solvencia
técnica o profesional requerida, podría acudir en unión temporal de empresas con
otros interesados.
Per tant, aquesta sentència valida els arguments que ja es varen expressar a l’acord
plenari d’aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives:
Primer.- Es poden fixar limitacions en relació a les empreses que es poden presentar a
la licitació, a través de la fixació d’una solvència econòmica i tècnica que han de
complir aquestes empreses.
Segon.- Aquests criteris han de ser proporcionals a l’objecte del contracte, i en cas que
ho siguin no suposen en cap cas una vulneració de la lliure concurrència o
discriminació.
Fins hi tot la valoració que fa la recurrent en relació a l’encomana a les AMPES de la
gestió del menjador va en contra dels mateixos arguments que utilitza contra al
solvència exigida al plec aprovat definitivament pel Consell Comarcal de la Selva. En

aquest sentit, la FAPAC pretén que l’adjudicació del servei es faci a empreses de
major proximitat territorial.
Doncs bé, el Tribunal Suprem en sentència, Sala Tercera, en Sentencia de 12 de
gener de 2001, rec. 6984/1996, després de reafirmar que es poden establir criteris de
solvència tècnica i econòmica, indica que aquests criteris no poden tenir com un
element a valorar la proximitat territorial de les empreses licitadores, per entendre que
aquest és un criteri discriminatori i que és desproporcionat en relació amb l’objecte del
contracte.
Aquesta sentència diu literalment:
El principio de igualdad, que lo es en la Ley y ante la Ley, y el artículo 14 de la
Constitución significa que los ciudadanos han de ser tratados de modo igual en la Ley,
de lo que se deriva la interdicción de diferenciaciones normativas que sean arbitrarias
o desproporcionadas y estén carentes de la necesaria justificación objetiva y
razonable, como ha reconocido reiterada jurisprudencia constitucional (sentencias
constitucionales 29/87, 114/87, 209/88) y tal criterio de igualdad en la norma de
aplicación o criterio básico de selección, como sucede en este caso, impide la
diversificación por un mero voluntarismo selectivo, como el de la cuestión planteada,
puesto que se atiende como criterio prioritario al de la radicación territorial, dando
prevalencia en los baremos asignados, como reconoce la sentencia recurrida en un
juicio de valoración no susceptible de enjuiciamiento en sede casacional, a la
proximidad y localización en la Comunidad Autónoma de las empresas, en evitación
de criterios como la adecuada solvencia técnica, económica y financiera que han de
ser manifestados por éstas, lo que configura un supuesto de desproporción patente y
sin atención a las reglas de la necesaria proporcionalidad, como ya reconoció el
Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico sexto de la sentencia 209/88.
Per tant, la sentència reconeix que poden establir-se criteris de per determinar
l’adequada solvència tècnica, econòmica i financera, però no poden fer-se servir
criteris de proximitat o localització per ser desproporcionats.
Tercer.- Correspon al recurrent acreditar que es produeix una desproporció o un
col·lusió a la competència. En l’escrit del recurs es fa una defensa aferrissada d’un
model de gestió dels menjadors escolars basat en la cessió de la gestió a les AMPES i
a empreses de petita dimensió, però no s’aporta cap justificació de què aquesta sigui
la millor forma de gestió, ni encara menys que l’opció escollida per l’administració ( la
gestió unificada a través d’una concessió) sigui contrària a la competència, o impliqui
una gestió de menys qualitat.
Per contra, en l’expedient administratiu consta un informe de gerència en el qual es fa
una comparació entre el contracte de serveis i la concessió, i també consta un estudi
econòmic que justifica la seva viabilitat.
Una vegada licitat el procediment obert han presentat pliques dues empreses ( fet que
desmenteix l’afirmació injustificada que es fa en l’escrit de recurs en la qual s’afirma
que la única empresa que compleix les condicions de solvència exigides al plec és
l’actual prestadora Eurest Colectividades).
Els dos criteris que la recurrent considera no ajustats són:
- Exigir una xifra de negocis del total de l’empresa de 3.000.000 d’euros.
- Exigir que durant els tres últims exercicis hagin prestat serveis de menús escolars
amb un nombre no igual o superior a 250.000 menús/any.

La reiterada jurisprudència dels jutjats i tribunals ha posat de manifest que correspon a
la part recurrent acreditar que s’ha produït una desproporció en la elecció de les
exigències mínimes de solvència. I en aquest cas, en l’escrit presentat, no s’aporta cap
element de judici que justifiqui aquesta desproporció.
Es basa únicament en el fet que, pels interessos de la Federació d’associació de
representa, i per obtenir un avantatge competitiu, és millor relaxar els criteris de
solvència i, en el fons, dividir el servei en diferents lots per tal que es puguin gestionar
per les Ampes o empreses vinculades a les mateixes.
El fet, però, és que l’òrgan de contractació ha optat per un model de gestió diferent al
que defensa la recurrent. L’elecció d’aquest model s’ha justificat en un informe de la
Gerència del Consell Comarcal, i s’ha elaborat un estudi econòmic que justifica els
preus aplicables per menú, el nombre de menús anuals estimats, i del qual s’obté un
valor estimat de contracte.
Pel que fa a la vulneració del dret d’accés en condicions d’igualtat i la vulneració del
dret de la competència es tenen per reproduïts els fonaments de l’acord d’aprovació
definitiva dels plecs de clàusules, en el sentit que cal tenir en compte que l’establiment
de criteris de selecció dels empresaris per la seva solvència suposa una restricció
permesa per la Llei en ares a la satisfacció dels interessos públics derivats de la gestió
dels serveis públics.
Les restriccions de les empreses que poden participar en els procediments de
contractació, si són proporcionades, no impliquen cap pràctica col·lusòria de la
competència que sigui prohibida per les lleis, ni vulneració del dret d’accés en
condicions d’igualtat als contractes públics.
2.- Manca de motivació del valor estimat del contracte i la seva durada
En relació a la manca de motivació del valor estimat del contracte, aquest està
plenament justificat en l’estudi econòmic de la concessió i el seu valor apareix
directament a través de la suma del total dels ingressos estimats del servei durant els
8 anys de durada, de conformitat amb les dades que apareixen a l’avantprojecte de
compte d’explotació aprovat. Per tant, podem concloure que el seu càlcul és ajustat a
la normativa vigent.
Pel que fa a la justificació de la durada del contracte, tot i que en l’acord d’aprovació
dels plecs es justifica la seva durada, es suggereix igualment l’emissió d’informe per
part dels serveis econòmics del Consell en el qual es posi de manifest la justificació de
la durada de la concessió.
L’Informe 3/2012 de la Junta Consultiva de de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón estableix:
La importancia de una correcta determinación de la duración de los contratos públicos
ha sido puesta de manifiesto por la Comisión Nacional de la Competencia en la «Guía
sobre Contratación Pública y Competencia», publicada el 7 de febrero de 2011, en el
siguiente sentido:
«La determinación de la duración idónea de un contrato resulta crucial para garantizar
un nivel de competencia adecuado en las licitaciones públicas. De acuerdo con la
LCSP (LA LEY 10868/2007), la duración de los contratos deberá establecerse
teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su
financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización
de las mismas. El establecimiento de plazos excesivamente largos, aunque se
encuentren dentro de los límites legales, erige barreras de entrada para nuevos

operadores, que ven imposibilitado su acceso al mercado durante todo el período de
vigencia del contrato, pero, por otra parte, los intervalos de tiempo demasiado
reducidos pueden dificultar la amortización de las inversiones necesarias para realizar
la prestación objeto del contrato, lo que puede disuadir de la presentación de ofertas y
conferir así ventajas a los operadores ya instalados que no necesiten llevar a cabo
dichas inversiones, y elevar los costes de gestión para los órganos de contratación.
Para reducir ambos tipos de riesgos:
- Conviene que los contratos no puedan perdurar por largos períodos de tiempo sin ser
sometidos a concurrencia,
- Deben evitarse las prórrogas sobrevenidas del plazo contractual (por ejemplo, en
contratos de gestión de servicios públicos) como contrapartida por la introducción de
modificaciones sustanciales del contrato, a menos que exista una razón de imperiosa
necesidad, como por ejemplo un riesgo inminente de cesación del servicio.
- Incluso cuando las prórrogas se encuentren justificadas y su posibilidad esté
establecida en los pliegos del contrato, solo debe recurrirse a ellas como mecanismo
verdaderamente excepcional, para evitar el riesgo de que otorgamientos sucesivos de
prórrogas al contratista lleven a un cierre del mercado por largos y potencialmente
indefinidos períodos de tiempo.
- En particular, en los casos de contratos de concesión de obra pública y gestión de
servicios públicos, se debe justificar el plazo elegido en función de parámetros
objetivos, directamente relacionados con el período de la amortización de las
inversiones necesarias para la ejecución del objeto del contrato o de los activos
vinculados al contrato.
- Las previsiones normativas en materia de plazos contractuales se han de concebir
como plazos máximos, que no deben ser agotados necesariamente».
En el present cas, l’estudi econòmic de la concessió acredita que el marge sobre
ingressos del benefici de l’activitat es mou entre un 0,08% i un 1,20%, quantitats que
es poden considerar molt ajustades donat que el preu màxim de licitació es redueix
significativament respecte el nivell actual.
En aquest context la durada esdevé un element essencial per tal de garantir que per
part de qui resulti adjudicatari es recuperarà la inversió inicial que caldrà efectuar en
compliment del contracte i s’obtindrà un marge de benefici raonable en termes de
mercat. El plantejament d’una durada de 8 anys es considera que compleix
adequadament amb els objectius de :
-

Prestar el servei amb una garantia suficient de continuïtat.

-

Obtenir per part del Consell Comarcal, i en benefici dels usuaris, une
condicions econòmiques suficientment avantatjoses, sobretot millorant les
condicions actuals.

-

Proporcionar als licitadors un termini suficientment llarg com per poder afrontar
amb garanties la recuperació de la inversió inicial, ja sigui la determinada pel
propi plec, com la de posada a disposició de mitjans i de know-how,
suficienment atractiu com per assegurar concurrència i competència.

-

Disposar d’un horitzó temporal concret i definit, transcorregut el qual el servei
tornarà a sotmetre’s a licitació, promovent-se la deguda concurrència d’ofertes..

El plec preveu que únicament es podrà prorrogar el contracte en els supòsits
establerts per la llei de desequilibri econòmic de la concessió que doni lloc a prendre

mesures per compensar el concessionari. Previsió que, per altra part, es limita a
recollir en el plec el que estableix el mateix TRLCSP com un dret del concessionari.
Acords:
En conseqüència, es proposa a Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per pel Sr. Alejandro Castillo
Navarro en nom de la Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya contra
l’acord de Ple de data 18 de desembre de 2012 pel qual s’aprova el plec de clàusules
administratives particulars que regulen la contractació del servei de menjador escolar
per mitjà de concessió administrativa.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Raona la proposta el secretari.
El Sr. Romaguera exposa que les al·legacions que presenta la FAPAC resumeix el
conflicte que hi ha hagut en el tema dels menjadors. El problema és de model de
servei. Exposa que les al·legacions no són il·legals sinó que plantegen un model de
servei diferent del proposat pel govern del Consell.
La proposta de sectoritzar la comarca en lots donaria més implicació de les empreses
en el servei. Impedeix que hi hagi iniciatives per part dels centres i les Ampes. Es
queda amb el dubte de si prioritzen els usuaris o es busca una solució interna per un
problema del Consell
El Sr. Frias respon que la opció del govern va ser buscar un model amb un sol
interlocutor.
El Sr. Colomer expressa que per no insistir en el mateix, ells votaran en contra. No per
un tema de legalitat, sinó de model.
El Sr. Martínez expressa que votaran en contra i que donen suport a la FAPAC.
El president expressa que el concurs garanteix més bon preu, qualitat i control. El
Consell ha de fer la gestió i donar un bon servei. És il·lògic que ara hi hagi disparitat de
models (alguns models gestionats per les Ampes i d’altres pel Consell).
El Sr. Martí Nogué expressa que no hi ha gaires argumentacions davant l’opció del
govern de tenir una sola empresa. Manifesta que no hi està d’acord.
El president li contesta que fins al moment el Consell Comarcal tenia un dèficit de
10.000 euros / mes en aquest servei i amb aquest concurs es solventa aquest
problema.
El Sr. Fuertes exposa que no comparteix les declaracions que amb aquest concurs
s’aconsegueix un millor preu, qualitat i control. Diu que el plec que s’ha fet és exclusiu
per unes empreses determinades ja que han de complir amb uns requisits molt
exigents i aquest fet restringeix la competència. Es podia haver dividit en lots i
s’hagués aconseguit un millor servei.

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 18
( CIU, ERC)
Vots en contra: 15
(PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Abstencions: 0

3.6. Adjudicació del contracte de concessió administrativa del servei de
menjador escolar a la comarca de la Selva (PRP2013/124)
Exp. Núm.: 2012/1368
Antecedents
Amb data 26 de setembre de 2012 el Consell Comarcal de la Selva va aprovar
l’expedient de contractació del concessió administrativa del servei de menjador
escolar, mitjançant procediment obert, els plec de clàusules administratives particulars
i plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació i va convocar licitació
pública a través d’anuncis al BOP, al DOGC i al perfil del contractant.
Transcorregut el termini atorgat s’han presentat les següents ofertes:
Eurest colectividades, SL
Serhs Food Area, SL
Reunida la mesa de contractació, i emesos els corresponents informes dels serveis
tècnics, s’ha efectuat proposta d’adjudicació en data 11 de juny de 2013 a favor de
l’empresa Eurest colectividades, SL

Fonaments de dret
És d’aplicació el que disposa l'article 151 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació amb
l’adjudicació de contractes.
Resulta òrgan competent per a la contractació el Ple del Consell Comarcal de la Selva.
L’objecte del contracte és de gestió de serveis públics mitjançant concessió
administrativa, de conformitat amb l’article 5 i següents del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic
La motivació de l’adjudicació del contracte es troba recollida a l’acte de la mesa de
contractació relativa a la valoració de les ofertes i proposta d’adjudicació de data 11 de
juny de 2013, que s’adjuntarà a la notificació d’aquesta resolució.

Acords
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de concessió administrativa
del servei de menjador escolar a la comarca de la Selva a l’empresa Eurest
colectividades, SL amb NIF número B80267420 amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques o projecte aprovats, així
com les condicions presentades a l’oferta que es resumeix seguidament:
1) Tarifa
RÈGIM DE
TARIFES

Usuaris
fixes

Usuaris
eventuals

Usuaris
fixes llar
50%
monitoratge

Usuaris
eventuals
llar 50%
monitoratge

Usuaris
fixes llar
sense
monitoratge

Usuaris
eventuals
llar sense
monitoratge

Mestres
fixes

Mestres
eventuals

5,20

5,79

4,34

4,94

3,88

4,47

3,88

4,47

l’IVA aplicable és del 10%
2) Com a millora del cànon ordinari de la licitació:
- La part fixe del cànon ordinari total anual serà de 90.000€/any ( mínim 40.000€/any).
3) avança la totalitat de la part fixe dels cànons ordinaris anuals en un sol pagament
durant els primers tres mesos des de la formalització del contracte.
4) adjunta com a annex els següents documents:
- Previsió de compte de resultat de la concessió
- Previsió de fluxes de caixa
- Detall de costos unitaris
5) El rendiment normal de l’explotació de la concessió es fixa en un mínim de 4,72% i
un màxim de 5,79%
6) El percentatge màxim de despeses generals imputable al compte d’explotació és del
6,62% sobre els ingressos
Segon.- Requerir a l’adjudicatari per tal que en el termini de 10 dies formalitzi el
contracte administratiu que consta a l’annex de la resolució.
Tercer.- Ordenar publicar aquesta resolució al perfil del contractant, al BOP, al DOGC.
Quart.- Notificar-ho als licitadors fent constar que contra aquesta resolució, juntament
amb l’acta de valoració de les ofertes presentades, indicant que la mateixa és definitiva
en via administrativa, i els recursos que es poden interposar contra la mateixa.

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la proposta la Sra. Natàlia Figueras.

El Sr. Romaguera exposa que cap de les dues empreses manifesta que la llengua
vehicular serà el català. Es planteja en l’oferta avançar la totalitat del cànon i demana
que es creï una comissió per decidir a on es destinaran aquests diners.
Expressa que pot donar-se el cas de que hi hagi una reducció del nombre d’usuaris i
aleshores pot veure’s afectat aquest cànon per desequilibri econòmic.
El president respon que el tema del cànon ja es parlarà. De moment s’ha de fer efectiu
aquest ingrés i es buscaran les formules més adequades.
La Sra. Natàlia Figueras exposa, en relació a la llengua vehicular, aquest tema es
tracte a les comissions de menjador i que no ha esta mai un tema conflictiu.
El Sr. Romaguera pregunta si el servei de menjador està exclòs d’IVA. L’interventor diu
que estan amatents a aquest tema per aplicar el tant per cent que toqui.
El Sr. Colomer reconeix que amb el nou concurs es baixa el preu i que la gestió pel
Consell serà més fàcil. I exposa que caldrà esperar a veure què passa amb el servei.
Si millora o no. Però creu que el resultat hagués pogut ser millor si les bases
haguessin estat unes altres. Diu que el cànon de 90.000 euros / anuals no és una
quantitat significativa pel muntant del contracte. Però veient les necessitats actuals li
sembla que aquests deners s’haurien de destinar a beques de menjador.
El president respon que considera que el concurs ha millorat coses, però també
reconeix que fins l’últim moment (fins que la mesa no va obrir el sobre número 3 –
sobre econòmic) no podia saber quin resultat tindria el concurs. Exposa que les
condicions del concurs també preveuen qüestions que representaran una millora
important (en inversió, en qualitat de menús, en aliments de proximitat, etc.)
El Sr. Jordi Orobitg expressa que en un món ideal, segurament, les coses es farien
diferents però que vivim en un món real i cal prendre les mesures adequades, que són
possibles. Ningú dubte de la legalitat del plec. Que s’ha fet una selecció acurada tant
dels menús com dels projectes educatius. I que experts externs han avalat la bondat
de les ofertes presentades.
El Sr. Jaume Salmeron exposa que el Sr. Joan Carles Codolà va enviar un correu als
centres informant que el concurs s’adjudicaria a Eurest.
El Sr. Joan Salmeron expressa que caldria investigar si això és cert, ja que suposa un
tema greu. I sol·licita una resposta.
La Sra. Natàlia Figueras diu que ho preguntarà al servei corresponent i donarà una
resposta als consellers.
El Sr. Martí Nogué expressa que no estaven d’acord amb les clàusules i tampoc
votaran a favor de l’adjudicació.
El Sr. President ratifica els arguments ja exposats anteriorment.
El Sr. Fuertes pregunta quin és el motiu pel qual fins ara aquest servei era deficitari. I
reflexiona del perquè ara resulta que es pot fer una rebaixa del preu i donar més
prestacions econòmiques. Per tant, diu que caldrà porta un control molt exhaustiu.

El President expressa que aquest és un concurs important, i que la situació econòmica
actual fa que les empreses hagin hagut de fer ofertes molt competitives. En general
tota la contractació pública s’ha ajustat molt i els preus dels contres s’han reduït.

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 18
( CIU, ERC)
Vots en contra: 15
(PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Abstencions: 0

3.7. Aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives generals per a
la contractació del Consell Comarcal de la Selva (PRP2013/125)
Exp. núm.: 2012/1366
Relació de fets
En data 17 d’octubre de 2012 el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment, el plec
de clàusules administratives generals per a les contractacions que es duguin a terme al
Consell Comarcal de la Selva.
El plec es va exposar a informació pública per mitjà d’edictes al BOP, al DOGC, a un diari
de difusió provincial així com el teuler d’edictes de la seu electrònica del Consell
Comarcal de la Selva
Sol·licitat informe a la comissió jurídica assessora, aquest ha remès dictamen 194/13 pel
qual acorda informar que es pot aprovar el plec de clàusules administratives, en el qual
s’ha posat de manifest unes correccions que cal realitzar amb relació a les clàusules 4, 6,
23, 35 i 46.
El termini d’informació pública va expirar en data 7 de desembre de 2012 sense que
s’hagués presentat cap més al·legació.
Acords
En conseqüència, es proposa al ple l’adopció dels acords següents
Primer.- Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives generals per a
les contractacions que es duguin a terme al Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb el
text que consta a l’annex.
Segon.- L’acord definitiu d’aprovació del plecs, serà objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, així com el seu text íntegre

ANNEX- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS
CONTRACTES ADMINISTRATIUS DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.
Clàusula 1.- Objecte.
1. Aquest Plec conté les determinacions jurídiques, econòmiques i administratives que s'han d’aplicar a
les contractacions que la Corporació acordi establir d’entre les categories contractuals següents:
a) d’obres
b) de serveis;
c) de subministraments;
d) de gestió de serveis públics,
e) de col•laboració entre els sectors públic i privat,
f) de caire administratiu especial.
Clàusula 2.- Àmbit d'aplicació del Plec. 1. Aquest Plec de clàusules generals serà d'aplicació a les
relacions contractuals establertes per la Corporació i els seus Organismes Autònoms en l’àmbit material
definit a la clàusula 1.
2. Els consorcis participats per la Corporació s’hi podran adherir. Aquesta adhesió serà obligatòria en els
casos dels consorcis que tinguin la consideració d’administració pública de conformitat amb l’article 3.2
lletra e) del TRLCSP.3. Les mencions fetes a la Corporació o a l’Entitat s'entendran referides també als
seus Organismes Autònoms, i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit.
Clàusula 3.- Normativa general i supletorietat.
1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formació i d’aprovació de
l’expedient, licitació, negociació, adjudicació, formalització i execució dels contractes administratius regits
pel present Plec, a més de les disposicions d’aquest, les establertes en:
a) els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars que
s’estableixin per a cada expedient, i la normativa sectorial específica a la qual aquests es
remetin per raó de la matèria en cada cas;b) la Directiva 2004/18/CE, del Parlament Europeu
i del Consell, de 31 de març, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels
contractes públics d’obres, de subministrament i de serveis, així com la resta de la normativa
comunitària aplicable;
c) el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, (en endavant, TRLCSP), les normes reglamentàries en matèria de
contractació i la resta de disposicions que les despleguin, modifiquin o afectin;
d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i les disposicions que la
despleguin, modifiquin o afectin, així com la normativa autonòmica de desplegament que, en
el marc d’aquella, sigui vigent;
e) la normativa de contractació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret núm. 179/1995, de 13 de juny, la
normativa concordant i la resta de la regulació específica de la Generalitat de Catalunya;f) els
acords i les resolucions sobre el règim d’atribució de competències, les Bases d’Execució del
Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la Corporació;
g) la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, les
disposicions que la despleguin i la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el
treball, la de protecció mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així
com la resta de normativa aplicable.
2. En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret administratiu, i, en
darrer terme, les de Dret privat.
Clàusula 4.- Efectes de les modificacions legislatives. Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen
o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica de l'Estat i/o l'autonòmica d'aplicació als ens locals
catalans s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva
revisió.Clàusula 5.- Exercici de les atribucions per contractar.1. Les atribucions per a la contractació i
la seva execució seran exercides pels òrgans corporatius de conformitat amb les resolucions o acords
dictats en exercici de la potestat d’autoorganització de la Corporació, i d’acord amb allò establert al
Reglament orgànic comarcal. 2. Les adaptacions en matèria pressupostària es palesaran per mitjà de les
Bases d'Execució del Pressupost de cada exercici, sempre, emperò, d'acord amb el que estableix aquest
Plec i la resta de disposicions de caràcter general.
Clàusula 6.- El contractista. Capacitat i solvència.
1. Criteris de capacitat i solvència
Podran prendre part en els procediments de contractació, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que compleixin els requisits següents:
a. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat jurídica i d'obrar.

b. Tenir, en el cas de persones jurídiques, un objecte social, fins o àmbit d'activitat que, segons els seus
estatuts o regles fundacionals, englobi les prestacions objecte del contracte en qüestió.
c. No estar sotmès en cap de les prohibicions de contractar assenyalades en l'art. 60 del TRLCSP en la
data de conclusió del termini de presentació de sol•licituds de participació quan s'aplica el procediment
restringit o el procediment negociat, ni en el de presentació de proposicions quan s'aplica el procediment
obert. Tampoc hauran d'estar sotmesos en tal situació quan es procedeixi a l'adjudicació definitiva del
contracte.
d. No haver participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del
contracte, sempre que la dita participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un
tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.
e. Disposar de la solvència econòmica, financera i tècnica exigida als plecs de clàusules administratives
particulars.
f. Comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials exigits
al plec de condicions tècniques del servei. L'incompliment d'aquest compromís serà considerat
incompliment contractual molt greu.
g. Disposar de les autoritzacions administratives i altres requisits que s’estableixin en els plecs de
clàusules administratives particulars.
2. Representació de persones jurídiques
Els licitadors que concorrin en representació d'una societat o un altre tipus de personificació jurídica,
hauran de justificar documentalment que estan facultats per a això per mitjà dels poders i documents
acreditatius de la personalitat, que s'acompanyaran a la proposició.
3. Contractació amb unions temporals d’empresaris
El contracte s'atorgarà a una sola persona o entitat, si bé podrà ser concertat amb dos o més persones o
entitats, constituïdes a l'efecte d'aquest contracte en Unió Temporal d'Empresaris. Els empresaris
integrants quedaran obligats solidàriament respecte al Consell Comarcal, els drets front al mateix seran,
en tot cas, indivisibles. Hauran d'anomenar un representant únic de l'agrupació, amb poders prou per a
exercitar els drets i complir les obligacions que es deriven del contracte.
Cada un dels empresaris que integrin l'agrupació, acreditaran la seva capacitat i, segons sigui procedent,
la seva solvència o classificació. Quan s'exigeixi classificació per a un contracte determinat, serà
necessari que totes les empreses que formen la unió temporal estiguin classificades com a empreses de
serveis, acumulant-se després les característiques de les respectives classificacions de cada una de què
integren la unió a l'efecte d'aconseguir l'exigida en aquest plec. En el cas d'exigir-se acreditar la solvència,
es tindrà en compte la que resulti de sumar la que acrediti cada societat.
Les ofertes econòmiques que formulin aquestes agrupacions hauran d'indicar noms i circumstàncies dels
empresaris que les formen i la participació de cada un d'ells en l'agrupació així com la firma de tots els
empresaris.
La formalització de la UTE en escriptura pública no serà necessària fins que no s'hagi efectuat
l'adjudicació a favor seu, i la seva duració haurà d'estendre's fins a la cancel•lació de la garantia definitiva
del contracte.
4. Contractació amb empreses estrangeres
a) Empreses comunitàries.
Tindran capacitat per a contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no espanyoles d'Estats
membres de la Unió Europea que, d'acord amb la legislació de l'Estat en què estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracte. Quan la legislació de l'Estat en què es
troben establertes aquestes empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una
determinada organització per a poder prestar en ell el servei de què es tracti, hauran d'acreditar que
compleixen aquest requisit.
b) Empreses extracomunitàries
Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea hauran de justificar, per
mitjà d'informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que s'acompanyarà a la
documentació que es presenti, que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet al seu torn la
participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració i amb els ens, organismes o
entitats del sector públic del país en qüestió, en forma substancialment anàloga. Es prescindirà de

l'informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació
Pública de l'Organització Mundial de Comerç. En tot cas, aquestes empreses han de tenir oberta sucursal
a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin
inscrites en el Registre Mercantil.
c) Submissió a la jurisdicció espanyola
La concurrència d'empreses estrangeres de qualsevol país als contractes que es realitzen a l'empara del
present plec suposa la renúncia al fur jurisdiccional que pugui correspondre'ls, sotmetent-se als Jutjats i
tribunals espanyols.
5. Invitació en el procediment negociat sense publicitat
En el procediment negociat sense publicitat, serà requisit per poder presentar l’oferta que l’empresari hagi
estat prèviament invitat per part de l’administració. Si bé, l’òrgan de contractació o la mesa, podrà admetre
les ofertes presentades per altres licitadors durant el termini de presentació d’ofertes atorgat a l’efecte,
sempre que compleixin els demés requisits establerts.
CAPÍTOL II.
PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTES
Clàusula 7.- Procediments d’adjudicació.
1. L’adjudicació dels contractes es durà a terme
ordinàriament mitjançant els procediments obert o restringit, i, en els supòsits previstos legalment, podran
seguir-se els procediments negociat, de diàleg competitiu o l’aplicable als concursos de projectes.
Clàusula 8.- Publicitat de les licitacions i informació als licitadors.1. Els anuncis de les convocatòries
en els procediments oberts i restringits i en els negociats regulats a l’article 177.1 del TRLCSP es
publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat i en el Butlletí Oficial de la Província.
Els anuncis també es publicaran en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Unió Europea
quan els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada en els supòsits regulats als articles 13 a
17 del TRLCSP.
2. Els anuncis de les convocatòries en els procediments negociats regulats a l’article 177.2 del TRLCSP
es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat o en el Butlletí Oficial de la Província.
3. La publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya serà potestativa de l’òrgan competent.
Clàusula 9.- Presentació de proposicions.
Les proposicions es podran presentar al registre d’entrada de la Corporació en horari de 9.00 a 14.00 de
dilluns a divendres, i fins a les 14 hores del dia assenyalat en els plecs de clàusules administratives
particulars.
En el supòsit que l’últim dia de presentació de proposicions resulti ser dissabte, el termini s’entendrà
prorrogat fins el dia hàbil immediatament posterior.
També es podran presentar per correu, també dins del termini indicat en un sobre dirigit a l’òrgan de
contractació a l’adreça que s’indica al plec de clàusules administratives particulars o a l’anunci de licitació.
En aquest cas els tres sobres de l’oferta s’hauran d’incloure dins d’un quart i el licitadors hauran de
justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de correus, anunciant la tramesa de l’oferta
mitjançant fax a l’adreça indicada al plec de clàusules administratives particulars o a l’anunci de licitació o
telegrama en el mateix dia de la remissió d’aquesta.
Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si es rebuda amb posterioritat
a la data i hora de finalització del termini assenyalat.
Malgrat tot, transcorreguts 10 dies següents a la data repetida sense haver-se rebut la documentació,
aquesta no serà admesa en cap cas.
Una vegada presentada una proposició, no podrà ser retirada.
Ampliació dels terminis anteriors: en el cas d’aparició d’altres circumstàncies que afectin el règim
contractual vigent, el termini de presentació de proposicions es podrà ampliar als efectes que tots els
interessats afectats tinguin coneixement de la informació necessària per formular les ofertes. Aquest
acord es publicarà al perfil del contractant.
En el cas que es produeixi una modificació del règim contractual els empresaris que hagin presentat
proposicions amb anterioritat a l’acord d’ampliació podran retirar-la als efectes d’estudiar-ne la seva
viabilitat.

Clàusula 10.- Documentació a presentar a les licitacions.
Les ofertes es presentaran en tres sobres numerats correlativament:
EL SOBRE NÚMERO 1. Contindrà la següent documentació que haurà de reunir els requisits
d'autenticitat previstos en les lleis:
1) Documents acreditatius de la personalitat jurídica: Els empresaris individuals, còpia autèntica del
DNI; els empresaris persones jurídiques, l'escriptura o els documents en què consti la constitució de
l'entitat i els estatuts per que es regeixi, degudament inscrits en el Registre Mercantil o en el que
correspongui.
La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió
Europea s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on
estan establerts, o per mitjà de la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que
s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb informe de la Missió
Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la
qual radiqui el domicili de l'empresa.
2) Documents acreditatius de la representació: Quan la proposició no aparegui firmada pels licitadors
haurà d'incloure's el poder atorgat a favor de qui o els que subscriguin la proposició junt amb una còpia
autèntica del Document Nacional d'Identitat del o els apoderats.
3) Document de compromís de constituir una Unió Temporal d'Empreses: En els casos en què
diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal aportaran a més un document, que podrà ser
privat, en el que, per al cas de resultar adjudicataris, es comprometen a constituir-la. Aquest document
haurà d'anar firmat pel representant de cada una de les empreses i en ell s'expressarà la persona a qui
designen representant de la UTE davant de l'Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així
com la participació que a cada un d'ells correspongui en la UTE.
4) Document acreditatiu de no estar incurs en prohibició de contractar que inclourà la manifestació
de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit hagi de
presentar-se, abans de l'adjudicació definitiva, per l'empresari al favor de la qual es vagi a efectuar
aquesta.
5) Acreditació de la solvència:
La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional de l'empresari haurà d'acreditar-se
a través d’aportació de la documentació que exigeixin els plecs de clàusules administratives particulars.
7) Domicili de notificacions: Tots els licitadors hauran de presentar en un document separat un domicili
per a la pràctica de notificacions, juntament amb una adreça de correu electrònic i un número de telèfon i
fax.
8) Resguard d’haver constituït la garantia provisional, en cas d’haver-se exigit.
9) Autoritzacions administratives pertinents per a la prestació dels serveis objecte del contracte, i els
altres requisits establerts als plecs de clàusules administratives particulars.
Tota la documentació a presentar pels licitadors haurà de ser original o fotocòpia compulsada o
autentificada conforme la legislació vigent.
EL SOBRE NÚM. 2. Contindrà els documents de l’oferta que tinguin de ser valorats per mitjà d’un judici
de valor, conforme es determinin en els plecs de clàusules administratives particulars.
EL SOBRE NÚM. 3. Contindrà els documents de la oferta que no hagin de ser objecte d’un judici de valor,
i hagin de ser valorat per mitjà de fórmules, conforme es determinin en els plecs de clàusules
administratives particulars.
En els procediments negociats podrà reduir-se el nombre de sobres a presentar en dos, el primer dels
quals contindrà la documentació exigida de capacitat i solvència, i el segon els documents necessaris per
realitzar la valoració dels criteris d’adjudicació, hagin de ser, o no, objecte de judici de valor.
Als efectes de l’article 146.1 lletres a) i b) del TRLCSP, i sense perjudici del que estableix l’apartat 3 del
mateix article, els plecs de clàusules administratives particulars podran establir, en aquells contractes en
què l’òrgan de contractació ho consideri oportú, que s’entengui complerta l’obligació d’acreditar la
personalitat jurídica de l’empresari i, en el seu cas, la seva representació, amb la inclusió al sobre número
1 dels següents documents:

a) Una declaració responsable del licitador, o el seu representant, en la qual es faci constar que disposa
de la personalitat jurídica i capacitat per celebrar el contracte.
b) Una declaració responsable del representant del licitador, en el seu cas, en la qual es faci constar que
disposa de les facultats de representació necessàries per poder presentar la proposició i celebrar el
contracte.
c) Certificat vigent de classificació de l’empresa o bé, si no s’exigeix classificació, una declaració
responsable del licitador, o del seu representant, en la qual es faci constar que disposa de la solvència
econòmica, financera, tècnica o professional exigida pels plecs de clàusules administratives.
Aquestes declaracions hauran de justificar-se únicament per part de l’empresari que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, a través de la presentació de la documentació següent, previ
requeriment formulat per l’òrgan de contractació abans de l’adjudicació:
a) Documents acreditatius de la personalitat jurídica: Els empresaris individuals, còpia autèntica del DNI;
els empresaris persones jurídiques, l'escriptura o els documents en què consti la constitució de l'entitat i
els estatuts per que es regeixi, degudament inscrits en el Registre Mercantil o en el que correspongui.
La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió
Europea s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on
estan establerts, o per mitjà de la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que
s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb informe de la Missió
Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la
qual radiqui el domicili de l'empresa.
b) Documents acreditatius de la representació: Quan la proposició no aparegui firmada pels licitadors
haurà d'incloure's el poder atorgat a favor de qui o els que subscriguin la proposició junt amb una còpia
autèntica del Document Nacional d'Identitat del o els apoderats.
De no complir-se la correcta justificació de la personalitat jurídica i representació en aquest moment,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a requerir la mateixa documentació al
següent licitador per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
c) Documents acreditatius de la solvència: Aquells que s’hagin especificat al plec de clàusules
administratives particulars del contracte.
Clàusula 11.- Pressupost de licitació i ofertes dels empresaris.1. El pressupost de licitació constituirà
la xifra màxima a la qual hauran d’ajustar-se o millorar les seves proposicions econòmiques els oferents i
vindrà expressat a les Clàusules Particulars en lletres i números en la unitat monetària de compte euro.
En tot cas s’indicarà com a partida independent l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).2. Dins el
límit màxim del pressupost de licitació, l’oferta dels empresaris s'entendrà en tot cas comprensiva de la
totalitat del contracte i portarà implícita:
a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.
b) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el
treball, incloent-hi en particular totes les derivades de l’elaboració i aplicació de la planificació
preventiva en cas de concurrència empresarial, i els honoraris corresponents.c) Les despeses
corresponents al control de qualitat.d) L'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els
eventuals augments que s’hi produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte com a
conseqüència de la negociació col·lectiva.
3. En totes les ofertes dels empresaris haurà d’indicar-se, com a partida independent, l’import de l’Impost
sobre el Valor Afegit (IVA); en cas de no constar com a partida independent, es sumarà d’ofici a l’import
ofertat el percentatge de l’IVA que correspongui.
Clàusula 12. Garanties.
1. Amb caràcter general, no es constituirà garantia provisional en els
procediments oberts, restringits o negociats, llevat que les Clàusules Particulars disposin altrament en
funció de les circumstàncies concurrents.
2. La garantia provisional no podrà ser superior al 3% del pressupost de licitació o bé del pressupost
estimatiu màxim de licitació quan el contracte es determini en funció de preus unitaris. 3. Aquesta
garantia podrà constituir-se per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 96 del TRLCSP.4. La garantia

provisional serà retornada als interessats immediatament després de l’adjudicació definitiva del contracte.
5. La garantia provisional serà incautada als empresaris o professionals que retirin injustificadament la
seva proposició. A aquest efecte, es consideren equivalents a la retirada injustificada de l’oferta els
supòsits següents:
a) La manca de contestació a la sol·licitud d’informació prèvia, o bé la manca d’aportació de
justificació de la possibilitat de complir l’oferta, per causes imputables al licitador, quan una o altra
hagués estat requerida per l’òrgan competent en el supòsit de baixes anormals o incurses en
presumpció d’ésser desproporcionades.b) El fet que l’adjudicatari no constitueixi la garantia
definitiva.c) El reconeixement per part del licitador de què la seva proposició es troba afectada
d’error o inconsistència que la facin inviable.
6. De conformitat amb l’article 95 del TRLCSP la garantia definitiva a constituir per aquells que presentin
l’oferta econòmicament més avantatjosa serà del 5% del preu d’adjudicació. En aquells contractes en què
el preu de licitació es reverencií a unitats de caràcter variable o percentatges i la seva durada sigui
superior a l’any, i sempre que els plecs de clàusules administratives no estableixin el contrari, es calcularà
la garantia definitiva prenent com a base el preu del contracte durant el primer any d’execució.
Els plecs de clàusules administratives particulars regularan els casos en què es pot exigir garantia
complementària, o bé l’exempció de garantia, així com les altres situacions especials previstes al
TRLCSP.
Clàusula 13.- Mesa de contractació.1. La Mesa de contractació serà presidida per un/a membre electe/a
de la Corporació, i en formaran part com a vocals el/la Secretari/a o, si escau, el/la titular de l’òrgan que
tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor/a, o persones que els substitueixin, així
com aquelles altres persones que es designin per l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de
carrera, directiu o personal laboral al servei de l’Entitat, o membres electes d’aquesta, sense que el seu
número sigui, en total, inferior a tres. Actuarà com a secretari/a de la mesa un/a funcionari/a de la
Corporació, que podrà ser el mateix Secretari/a.2. La configuració concreta de la Mesa de Contractació es
determinarà en els plecs de clàusules administratives particulars o bé per resolució de la Presidència de la
Corporació. Clàusula 14.- Obertura i examen de proposicions.
1. Qualificació de la documentació:
Conclòs el termini de presentació de proposicions, l’òrgan de contractació, o les persones que aquest
designi, o en el seu cas, la mesa de contractació, procedirà a la qualificació de la documentació general
continguda en els sobres número "1" presentats pels licitadors, i si observés defectes materials en la
documentació presentada, ho notificarà verbalment ( deixant constància en acta) per fax, telegrama o
correu electrònic al licitador corresponent, deixant constància d'aquesta notificació en l'expedient,
concedint un termini no superior a tres dies hàbils perquè els esmeni. Ara bé, si la documentació d'un
licitador conté defectes substancials o deficiències materials no esmenables, no serà admès a la licitació.
Al marge de l'esmena a què es refereix el paràgraf anterior, a efectes de completar l'acreditació de la
solvència dels licitadors, pot demanar-los els aclariments que estimi oportuns sobre els certificats i
documents presentats, així com requerir per a la presentació d'altres documents complementaris,
requeriment que haurà de ser complimentat en el termini màxim de tres dies naturals i sempre abans de la
declaració de l'admissió de les proposicions.
L’acta d’obertura del sobre número 1 no tindrà caràcter públic.
2. Obertura dels sobres 1 i 2
Una vegada qualificada la documentació del sobre 1 i realitzades les esmenes i, si escau, aportats els
aclariments o documents complementaris requerits, o transcorregut el termini que s'hagi conferit a aquest
efecte, s portarà a terme l’acta d’obertura del sobre número 2 dels licitadors admesos, que contenen la
documentació de les proposicions relatives als criteris d'adjudicació no avaluables automàticament.
Aquest acte es farà en el lloc, dia i hora assenyalats en l'anunci de licitació o en el perfil del contractant, i
no podrà superar el termini de 7 dies naturals a comptar des d'aquell en que es va obrir la documentació
del sobre 1.
El procediment a seguir en aquest acte es dividirà en les fases següents:
a.- En primer lloc, es donarà compte del nombre de proposicions rebudes i del nom dels licitadors,
comunicarà el resultat de la qualificació de la documentació general presentada en el sobre 1, amb
expressió dels licitadors admesos i dels exclosos, i de les causes de la seva exclusió.
b.- A continuació, es procedirà a l’obertura del sobre 2 dels licitadors admesos, donant lectura a la relació
dels documents aportats respecte dels criteris d'adjudicació a què es refereix l'esmentat sobre.

c.-La documentació podrà ser sotmesa a valoració per la mesa, que podrà sol•licitar els informes tècnics
que siguin oportuns, o bé se’n donarà trasllat al president del Comitè d'Experts, si existís, que emetrà
informe vers els criteris que han de ser objecte de judici de valor.
En cas de ser necessària l’existència del comitè d’experts, la seva composició es determinarà pel plec de
clàusules administratives particulars.
A excepció dels procediments negociats, en què l’acte es farà totalment a porta tancada, únicament
tindran caràcter públic les fases a) i b).
En els procediments negociats, si únicament s’hagués previst l’existència de dos sobres, una vegada
rebut l'informe tècnic o del comitè d'experts, si existís, es procedirà directament a formular la proposta
d’adjudicació.
3. Obertura del sobre 3
En la resta de procediments amb concurrència es publicarà al perfil del contractant la data, hora i lloc en
què es durà a terme l'obertura del sobre 3. La convocatòria s'haurà de fer amb una antelació mínima de
tres dies hàbils.
Constituïda la Mesa o l’òrgan de contractació en la data assenyalada, i iniciat l'acte, el president donarà
compte del resultat de l'avaluació relativa a les proposicions contingudes en el sobre 2, convidant als
assistents a formular les observacions que estimin oportunes, que seran reflectides en l'acta.
Així mateix, quan els criteris d’adjudicació hagin previst una puntuació mínima a obtenir en la fase de
valoració de la documentació continguda al sobre número 2, en aquest acte es donaran a conèixer els
licitadors que no continuen en el procés selectiu i la causa o causes de la seva eliminació.
A continuació, es procedirà a l'obertura del sobre 3 dels licitadors admesos i que han superat la fase de
valoració del sobre 2, donant lectura a l'oferta econòmica i la relació dels documents aportats respecte la
resta de criteris d'adjudicació avaluables automàticament.
Acabada l'obertura de les proposicions, es convidarà als licitadors assistents a exposar totes les
observacions o reserves que considerin oportunes en relació amb l'acte celebrat, informant, en cas de
produir-se aquestes, de la possibilitat de presentar reclamacions escrites davant el òrgan de contractació,
en el termini màxim de dos dies hàbils.
A continuació, es donarà per acabat l'acte d'obertura de proposicions, del desenvolupament es deixarà
constància en l'acta de la reunió.
A excepció dels procediments negociats, en que l’acte es farà a porta tancada, el desenvolupament
d’aquest acte tindrà caràcter públic.
4. Proposta d’adjudicació
La Mesa de contractació elevarà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació raonada que estimi
adequada. Aquesta proposta no crea cap dret mentre l'òrgan de contractació no dicti la resolució
d'adjudicació.
Clàusula 15.- Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del procediment.
Correspon a l’òrgan de contractació per raons d’interès públic degudament justificades renunciar a
celebrar el contracte abans de l’adjudicació.
També pot desistir de l’adjudicació quan apreciï una infracció no subsanable de les normes de preparació
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
La renúncia o desistiment donarà lloc a indemnització a favor dels licitadors per l’import de les despeses
realment ocasionades per la presentació de l’oferta que aquest acrediti, amb el límit màxim de caràcter
general de 100 euros per licitador.
Clàusula 16.- Adjudicació i efectes.
1. Requeriment de documentació
L'òrgan de contractació, o bé l’altra òrgan o unitat administrativa en qui hagi delegat, requerirà a l'empresa
que hagi realitzat l'oferta econòmicament més avantatjosa per tal que en el termini de DEU DIES HÁBILS
a comptar del següent al de notificació del requeriment presenti:
a)

Les certificacions administratives positives de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, si no ho hagués fet en el sobre 1 al presentar l'oferta o si els certificats

aportats en aquell moment haguessin caducat abans de l'adjudicació definitiva. Els
corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
b)

L'empresari també haurà de constituir, en el mateix termini, la garantia definitiva, en cas que
s’hagi requerit, i haurà d’abonar les despeses de licitació.

c)

En el cas de resultar adjudicataris els licitadors que s'haguessin compromès a constituir-se en
UTE, hauran d'aportar en aquest moment l'escriptura pública de constitució.

En cas de no presentació de la documentació requerida s’entendrà que el licitador retira la seva
proposició, i es requerirà la documentació necessària per l’adjudicació al licitador que hagi quedat en
segona posició.
2. Adjudicació del contracte
En el termini de 5 dies des de l’aportació de la documentació esmentada en el punt anterior s’efectuarà
l'adjudicació, que en tot cas haurà de produir-se en el termini màxim de 2 mesos a comptar de l'obertura
de les proposicions, termini que en aquest últim supòsit podrà ampliar-se per l'òrgan de contractació quan
les circumstàncies concretes del en qüestió ho requereixin, en un mes més. De no produir-se l'adjudicació
dins dels terminis assenyalats, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposició i que se'ls torni o
cancel·li la garantia provisional.
L'adjudicació es notificarà a tots els participants en la licitació, fins i tot als que resultin exclosos. Als
interessats que ho sol·licitin se'ls facilitarà informació, en un termini màxim de quinze dies hàbils a partir
de la recepció de la petició en aquest sentit, sobre els motius del rebuig de la seva candidatura o de la
seva proposició i de les característiques de la proposició de l'adjudicatari que van ser determinants de
l'adjudicació a favor seu. L'adjudicació es publicarà en el perfil de contractant i es publicarà en els
butlletins oficials quan correspongui d’acord amb els criteris del TRLCSP.
Contra l'acord d'adjudicació, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició o recurs
contenciós administratiu en els termes de la legislació corresponent.
En els supòsits previstos a l’article 40 del TRLCSP, contra l'acord d'adjudicació, els interessats podran
interposar potestativament, recurs especial en matèria de contractació davant l’òrgan de contractació en el
termini de 15 dies hàbils des de la notificació de l’acord, o bé, recurs contenciós administratiu en els
termes de la legislació vigent.
3. Adjudicació a contractista amb oferta presumptament desproporcionada
En el cas que la proposta d'adjudicació efectuada es realitzi a una oferta amb valors anormals o
desproporcionats, l'òrgan de contractació concedirà al contractista afectat un termini de 3 dies naturals, a
comptar de la data de comunicació de tal circumstància, perquè justifiqui les raons que li permeten
executar el contracte en les condicions ofertes. A la vista de dita motivació s'emetrà un informe pels
tècnics del Consell Comarcal o els membres del comitè d’experts per a determinar si la justificació
realitzada pel proponent és assumible.
Si s’estima que l'oferta no pot ser viable, s’acordarà l'adjudicació a favor de la següent proposició
econòmicament més avantatjosa, d'acord amb l'ordre en què hagin estat classificades d'acord amb la
valoració realitzada.
Si el contractista no respon el requeriment indicat en l'apartat anterior en el termini establert, no justifica la
seva baixa o renuncia a la seva proposta, es confiscarà la garantia provisional.
4. Declaració de la licitació deserta
Només podrà declarar deserta la licitació quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui admissible
d'acord amb els criteris que figuren en el plec.
5. Retirada o destrucció de la documentació presentada.
Una vegada expirat el termini per a recórrer l'adjudicació, tota la documentació de les ofertes que no
resultin adjudicatàries, a excepció del model d'oferta econòmica, serà tornada als licitadors que ho
sol·licitin, essent a la seva costa les despeses que aquesta devolució pugui suposar. Transcorreguts sis
mesos des de l'adjudicació del contracte sense que es procedeixi a retirar la dita documentació, serà
destruïda pel Consell Comarcal per al seu posterior reciclatge.
Clàusula 17.- Formalització del contracte

La formalització del contracte produeix la seva perfecció, per tant no podrà iniciar-se l'execució del
contracte fins a la seva formalització.
Tot contracte subscrit a l'empara del present plec haurà de formalitzar-se dins del termini de 15 dies
hàbils, comptats des del següent al de la notificació de l'adjudicació. En tot cas, en els procediments que
siguin objecte recurs especial en matèria de contractació, el contracte no podrà formalitzar-se abans del
transcurs dels 15 dies des de la notificació de l’adjudicació als licitadors. Transcorregut aquest termini
l’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari per tal que formalitzi el contracte en el termini de 5 dies
naturals.
El contracte es formalitzarà en DOCUMENT ADMINISTRATIU, que serà títol suficient per a accedir a
qualsevol registre públic; no obstant això, podrà elevar-se a escriptura pública quan així ho sol·liciti el
contractista, sent a costa seva les despeses derivades del seu atorgament.
Clàusula 18.- Publicitat de l’adjudicació definitiva.La formalització dels contractes regulats en aquests
Plecs haurà de publicar-se:
a) En el perfil de contractant en el cas de contractes d’import superior a les quantitats que defineixen els
contractes menors.b) En el perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de la Província, en el termini màxim
de quaranta-vuit dies naturals a comptar des de la data d'adjudicació definitiva, quan el seu import sigui
igual o superior a 100.000 euros, o, en el cas de contractes de gestió de serveis públics, quan el
pressupost de despeses de primer establiment sigui igual o superior a aquest import o el seu termini de
durada excedeixi de cinc anys, qualsevol que sigui el procediment d’adjudicació seguits a l'efecte. Així
mateix s'haurà de publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Butlletí Oficial de l'Estat quan es
tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Clàusula 19.- Perfil de la Corporació com a contractant.
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat
contractual, i sense perjudici a la utilització d’altres mitjans de publicitat, la Corporació compta amb el perfil del
contractant, al qual s’hi podrà tenir accés a través de la pàgina web que s’indicarà al plec de clàusules
administratives particulars.
CAPITOL III.
ESPECIALITATS DELS PROCEDIMENTS RESTRINGITS, DIÀLEG COMPETITIU I CONCURSOS DE
PROJECTES
Clàusula 20.- Procediment restringit de licitació.
1. L’aplicació del procediment restringit de licitació es desenvoluparà en dues fases diferenciades de
recepció i selecció de sol·licituds de participació o candidatures en atenció a llur solvència, en primer lloc, i
de selecció de les proposicions presentades per les empreses invitades a fer-ho, en segon.
2. L’òrgan competent obrirà la primera fase amb la publicació de l’anunci del procediment, que haurà d’haver
estat precedida de l’elaboració i aprovació de les Clàusules Particulars corresponents, en les quals l’òrgan
competent:
a) Assenyalarà el límit mínim del número d’empreses que projecta invitar, que no podrà ser inferior a
cinc i podrà fixar el nombre màxim de candidats als quals s’invitarà a presentar oferta, en funció de les
característiques del contracte o contractes que vol celebrar, tot garantint sempre que el nombre de
candidats invitats sigui suficient per a què la competència sigui efectiva .
b) Haurà d’assenyalar i justificar les normes o criteris objectius i no discriminatoris d’acord amb els
quals decidirà a quins sol·licitants invita a participar en el procediment, d’entre els medis que segons la
normativa general de contractació són acreditatius de la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional, motivant-ne l’elecció.
El termini per a la presentació de sol·licituds de participació es determinarà en l’anunci de licitació.
Presentades les candidatures, l’òrgan competent, amb la intervenció prèvia de la Mesa de contractació,
seleccionarà els sol·licitants en base als criteris esmentats, prèvia comprovació de la seva personalitat i
solvència.
3. L’òrgan competent obrirà la segona fase amb l’enviament, simultàniament i per escrit, de la invitació als
admesos en la primera fase a presentar llurs proposicions tècniques i/o econòmiques acompanyades, si
escau, del document acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional, en el termini que se’ls assenyali a la
pròpia invitació.

Presentades les proposicions, l’adjudicació s’efectuarà seguint les normes generals aplicables especialment
previstes al TRLCSP en funció de si l’únic criteri utilitzat és el preu o si s’ha aplicat una pluralitat de criteris
establerts a l’efecte.
Clàusula 21.- Procediment de diàleg competitiu.
S’aplicaran a aquest procediment, que requerirà la publicació d’un anunci de licitació específic, les normes del
procediment restringit en relació amb els criteris per a la selecció de candidats, les sol·licituds de participació i
la selecció de participants.

Clàusula 22.- Procediment aplicable als concursos de projectes.
1. El concurs de projectes és un procediment especial que té per objecte elaborar plans o projectes en els
camps, principalment, de l’urbanisme, l’arquitectura, l’enginyeria i el processament de dades, amb o sense
assignació de premis als participants, mitjançant una selecció que, després de la licitació corresponent,
s’encomana a un Jurat compost exclusivament de persones físiques independents dels participants en el
concurs de projectes i de les quals un terç, com a mínim, haurà de tenir la qualificació professional
adequada per al concurs.
Els concursos de projectes als quals s’aplica aquest procediment han de respondre a un dels tipus
següents:
a) organitzats en el marc d’un procediment d’adjudicació d’un contracte de serveis;
b) amb primes de participació o pagaments als participants.
2. Si el nombre de participants és limitat, la seva selecció es durà a terme mitjançant criteris objectius, clars i
no discriminatoris, indicats a l’anunci i a les condicions que defineixin les característiques i regles del concurs.
Els projectes s’hauran de presentar de manera anònima.
3. El procediment es regirà, en relació amb les bases, publicitat i desenvolupament dels treballs i decisió per
part del jurat, per les determinacions establertes al TRLCSP.
4. L’atorgament de premis per part de la Corporació en aquest tipus de concursos no pressuposa cap dret
dels corresponents guanyadors d’aquells a l’adjudicació d’un contracte per a l’elaboració dels projectes
premiats. La continuïtat contractual del concurs ha d’estar prevista expressament a les condicions d’aquest.
Si aquest fos el cas, es podrà preveure l’adjudicació del contracte mitjançant procediment negociat sense
publicitat al qual s’haurà d’invitar a tots els guanyadors del concurs, en cas d’ésser varis.
5. Correspon a la Corporació en exclusiva l’explotació econòmica dels drets de propietat intel·lectual sobre els
projectes contractats i/o premiats com a conseqüència del procediment especial regulat als apartats anteriors.
CAPÍTOL IV.
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 23.- Règim d’execució del contracte.
El contracte s’executarà de conformitat amb els termes definits a les seves clàusules, a les
Clàusules Particulars i a les Prescripcions Tècniques, i d’acord amb les instruccions que la
Corporació doni al contractista per a la interpretació d’unes i altres.
Clàusula 24.- Personal d’interlocució tècnica del contractista.
El contractista designarà persona o persones amb competència tècnica i capacitat suficients per disposar
sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del contracte i també als efectes d’interlocució
tècnica en la relació del contractista amb el Servei de la Corporació promotor de la contractació.
Clàusula 25.- Responsable del contracte i facultats d’inspecció i vigilància de la Corporació.
1. Correspon a la Corporació vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per aquesta raó,
exercirà les facultats d'inspecció i vigilància en l'execució del contracte per part del contractista, i, a tal efecte,
l’òrgan de contractació podrà nomenar un responsable del contracte.

2. Si el contractista, o persones dependents d’ell, incorren en actes o omissions que comprometin o pertorbin
la bona marxa del contracte, l’òrgan competent podrà exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir o
restablir la bona execució del que s’hagués pactat.
Clàusula 26.- Resolució d’incidències tècniques.
1. Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l'òrgan competent mitjançant
expedient contradictori amb les actuacions preceptuades a la normativa general de contractació.
2. Les esmentades resolucions o acords de l'òrgan competent seran immediatament executius, sens perjudici
dels recursos que siguin procedents.

Clàusula 27.- Coneixement per part del contractista del règim i documentació contractuals.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentació que l’integren, o de la
normativa aplicable a tot allò que s’ha pactat, no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.

Clàusula 28.- Obligacions
laborals, socials i fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista.
1. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat
social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva
de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
2. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre
seguretat per part del personal tècnic designat per ell, restarà subjecte al règim de responsabilitats
empresarials establert a la normativa general sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
3. Sens perjudici d'això, la Corporació podrà requerir al contractista per tal que acrediti documentalment el
compliment de les referides obligacions.
4. La naturalesa de la contractació exclou qualsevol vinculació laboral o funcionarial entre el personal del
contractista, o de llurs subcontractistes, i la Corporació.
Clàusula 29.- Obligacions de protecció de dades personals del contractista.
1. L’entitat adjudicatària del contracte, quan tingui la consideració d’encarregada del tractament de les
dades personals que són de la titularitat de Administració contractant responsable del fitxer, es
compromet a utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats.
2. L’entitat adjudicatària del contracte es compromet, d’acord amb el que disposa l’art. 12.2 LOPD, a
tractar les dades conforme a les instruccions de l’Administració contractant responsable del fitxer, per a
l’estricte prestació dels serveis contractats; a no aplicar o utilitzar les dades personals que provinguin dels
fitxers titularitat de l’Administració contractant responsable del fitxer amb una finalitat diferent a la d’aquest
contracte i a no comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.
3. Les dades personals que es contenen en els fitxers titularitat de Administració contractant responsable
del fitxer quedaran durant tot el temps de prestació del servei emparades sota aquest contracte en poder
de l’entitat adjudicatària del contracte de servei.
4. L’entitat adjudicatària del contracte de servei es compromet, d’acord amb el que disposa l’art. 12.3
LOPD, a esborrar o retornar els suports en els quals constin les dades personals obtingudes com a
conseqüència de la prestació del servei sense conservar-ne cap còpia i sense que cap persona externa
tingui accés a les dades si no és perquè disposa d’autorització expressa de l’Administració contractant
responsable del fitxer.
5. D’acord amb el que estableix l’art. 9 LOPD, l’entitat adjudicatària del contracte es compromet a adoptar
les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades
personals que provenen dels fitxers de titularitat de l’Administració contractant responsable del fitxer i
evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa
de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del
medi físic o natural.
Així, s’aplicaran, respecte dels fitxers que tingui encarregat el tractament, les mesures de seguretat del
nivell que correspongui segons la seva naturalesa.

6. L’entitat adjudicatària del contracte i els seus treballadors s’obliguen a guardar estricte secret de tota
aquella informació a la qual tinguin accés i del compliment de totes aquelles mesures tècniques i
organitzatives que s’estableixin per a garantir la confidencialitat i integritat de la informació. Aquestes
obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest contracte.
Clàusula 30.- Obligacions mediambientals del contractista.
El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la contaminació química o física de
la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o
maquinària utilitzats en l’execució del contracte.
El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials d’envasatge,
embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del
contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la Corporació.

Clàusula 31.- Condicions especials d’execució del contracte.1. L’òrgan de contractació podrà establir
condicions especials d’execució del contracte, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i
s’indiquin en l’anunci de licitació i en les Clàusules Particulars, que podran referir-se, en especial, a
consideracions de tipus mediambiental o social. 2. Les Clàusules Particulars podran establir penalitats per
al cas d’incompliment de les condicions especials d’execució. Aquestes penalitats hauran de ser
proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost
del contracte.
3. Serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les condicions especials d’execució quan les
Clàusules Particulars els hagin atribuït el caràcter d’obligacions essencials. En cas contrari, l’incompliment
es podrà considerar infracció greu constitutiva de prohibició de contractar amb el sector públic sempre que
així s’hagi definit a les Clàusules Particulars i concorri dol, culpa o negligència de l’empresari, en els
termes previstos al TRLCSP i normativa de desplegament.
Clàusula 32.- Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.
1. En absència de previsió en els convenis col·lectius laborals aplicables en cada cas, la Corporació es
reserva la facultat d’establir a les Clàusules Particulars dels contractes de serveis, si es reuneixen les
condicions que en justifiquin l’aplicació, la subrogació de l’adjudicatari en els drets i obligacions laborals
de l’anterior prestatari del servei. En aquest sentit, les Clàusules Particulars podran determinar:
a) Si existeix o no identitat en l’àmbit objectiu de la prestació del servei respecte a l’anterior
contracte regulador d’aquesta.
b) Si la nova contractació comporta la tramesa a l’adjudicatari de la infraestructura o organització
empresarial bàsica, o dels elements patrimonials fonamentals de la prestació i explotació del
servei.
2. Quan hagi d’operar la subrogació laboral, l’òrgan de contractació haurà de facilitar als licitadors, en les
Clàusules Particulars o com a documentació complementaria, la informació sobre les condicions dels
contractes dels treballadors afectats per tal de permetre l’avaluació dels costos laborals d’aquella.
3. Als efectes de l’apartat anterior, el contractista haurà de facilitar a l’òrgan de contractació, a requeriment
d’aquest, la informació sobre les condicions dels contractes laborals dels seus treballadors.
Clàusula 33.- Principi de risc i ventura.
L’execució del contracte es realitzarà a risc d’una major onerositat i ventura d’un major benefici del
contractista, sens perjudici del què pugui establir-se a les clàusules de repartiment de riscos dels contractes
de col·laboració entre el sector públic i el privat.
Clàusula 34.- Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista.
1. El contractista haurà de reparar o reposar al seu càrrec tots els serveis públics o privats danyats com a
conseqüència de l’execució del contracte.
2. Serà per compte del contractista reparar, restablint-ne les condicions primitives, o compensar
adequadament, indemnitzant tots els danys i perjudicis que s'originin als béns o els serveis de tercers, públics
o privats, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, llevat que aquells
s’hagin produït com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la Corporació o, per als contractes
de gestió de serveis públics, per causes imputables a la pròpia Corporació.

3. Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a la
Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal depenent d'ella, per iguals causes i amb idèntica
excepció que la que assenyala l'apartat anterior.
4. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i
serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a la Corporació o per a tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. El contractista
deduirà aquesta responsabilitat mitjançant la indemnització dels danys que s’originin a tercers, als béns de la
Corporació o al personal depenent d'ella, com a conseqüència dels incompliments, o de les omissions
indegudes, relatius a la lex artis de la respectiva professió, ofici o especialitat.
5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial dels
materials, procediment i equips utilitzats en l’estudi o serveis així com dels subministraments que efectuï, i
haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la
interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se
contra ella.
6. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels drets morals o econòmics
de propietat intel·lectual sobre els continguts d’obres literàries, artístiques, científiques i tècniques que
s’utilitzin directament o indirectament en l’execució del contracte. Aquesta responsabilitat del contractista
comprèn tot tipus de creació protegida o protegible per la normativa general de propietat intel·lectual,
expressada, reproduïda, distribuïda, comunicada públicament i/o transformada per qualsevol medi o
suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur, i aquell haurà d’indemnitzar a la
Corporació tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions,
incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella.
Clàusula 35.- Modificació del contracte.
L'òrgan de contractació pot acordar, un cop perfeccionat el contracte i per raons d'interès públic,
modificacions en el contracte en base a les circumstàncies i amb l'abast, límits i percentatge màxim que
s’indiqui al plec de clàusules administratives particulars. Aquestes modificacions no podran afectar les
condicions
essencials
del
contracte.
Pel que fa al seu règim s'aplicarà el que disposen els articles 105 i ss, i l’article 211 del TRLCSP, així com
al que disposen els articles 158 a 162 del RCAP, quan no s'oposin al TRLCSP.
En procediment que se seguirà en el seu cas és el recollit en els articles 105 i ss, article 211, i a la
disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre , del text refós de la
Llei de contractes del sector públic, i, en els articles 97 i 102 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.

Clàusula 36.- Revisió i adequació de preus.
1. La revisió de preus en els contractes de la Corporació tindrà lloc d’acord amb els termes establerts al
TRLCSP, llevat que la seva improcedència s’hagués previst expressament en les Clàusules Particulars o
pactat en el contracte, quan s’hagués executat, al menys, en un 20% del seu import i hagués transcorregut un
any des de la seva adjudicació.
Per excepció, en els contractes de gestió de serveis públics la revisió podrà tenir lloc una vegada
transcorregut el primer any d’execució del contracte, sense que sigui necessari haver executat el 20% de la
prestació.
2. Per a l’aplicació del sistema, els índexs i les fórmules de revisió de preus es seguiran les previsions del
TRLCSP.
3. Quan l’objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clàusules Particulars o el contracte
podran incloure clàusules de variació de preus en funció del compliment de determinats objectius
de terminis o de rendiment, així com penalitzacions per incompliment de clàusules contractuals,
havent de determinar amb precisió els supòsits en què es produiran aquestes variacions i les
regles per a la seva determinació.
Clàusula 37.- Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execució.
1. El contracte o les Clàusules Particulars podran preveure una o vàries pròrrogues sempre que les seves
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d’aquelles i que la concurrència per a la

seva adjudicació hagi estat realitzada tenint en compte la durada màxima del contracte, incloent els períodes
de pròrroga.
La pròrroga del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari, llevat que
el contracte o les Clàusules Particulars prevegin altrament de forma expressa, sense que pugui produir-se pel
consentiment tàcit de les parts.
2. Seran causa de força major, que podran incidir en el termini d'execució del contracte, les que amb tal
caràcter resultin de la legislació vigent.
3. L’òrgan competent, en cada cas a instància del contractista i amb l'informe previ del Servei promotor de la
contractació, determinarà l’abast de la pròrroga que es concedeixi en el termini d'execució del contracte, en
els termes previstos a la normativa general.
Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol·licitat la pròrroga del termini d’execució sense haver
recaigut resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició.
Clàusula 38.- Règim de penalitzacions per incompliment.
1. Les Clàusules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als supòsits següents:
a) de compliment defectuós de la seva prestació o d’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució del contracte que s’haguessin establert.
b) d’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides al contracte.
c) de demora del contractista en l’obligació de complir el contracte dins del termini total o dels parcials
fixats per a la seva realització o execució successiva, respectivament.
2. Les penalitats per al compliment defectuós de la prestació o l’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment i el seu import no podrà
depassar el 10% del pressupost del contracte.
3. Quan el contractista hagués incomplet l’execució parcial de les prestacions definides al contracte, la
Corporació podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats que
s’haguessin establert a l’efecte en les Clàusules Particulars.
4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total per causes
imputables a ell, la Corporació podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició
de penalitats diàries en proporció de 0,20 euros per cada 1000 euros del preu del contracte. Les
Clàusules Particulars podran preveure unes penalitats distintes a les esmentades quan es motivi la seva
necessitat en l’expedient per a la correcta execució del contracte ateses les especials característiques
d’aquest.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte l’òrgan de
contractació estarà facultat per resoldre aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició
de noves penalitats.
5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials per
causes imputables a ell, l’òrgan de contractació estarà també facultat per resoldre aquest o acordar la
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats si així s’hagués previst a les Clàusules
Particulars o bé quan la demora en el compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la
impossibilitat de compliment del termini total.
6. En el contracte de gestió de serveis públics s’aplicaran les sancions que necessàriament hauran de
preveure’s en les Clàusules Particulars. En el cas que no s’haguessin previst, s’entendran d’aplicació les
previsions dels apartats anteriors.
Clàusula 39.-

Drets i obligacions de les parts.

1. Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable.
2. En particular, el contractista restarà obligat en els termes que s'indiquen a continuació:
a) Propietat dels treballs realitzats:

a.1) Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seves fases seran propietat de la Corporació i, en
conseqüència, aquesta podrà demanar en qualsevol moment els lliuraments de part de l'estudi o
servei realitzat, sempre que no sigui incompatible amb el programa definitiu d'elaboració i no afecti el
correcte desenvolupament dels treballs.
a.2) En els contractes que tinguin per objecte la creació d’obres literàries, artístiques, científiques o
tècniques i llurs eventuals productes derivats, així com en els de col·laboració d’empreses externes
en les prestacions de serveis, subministraments o desenvolupaments que siguin requerits en
aquesta creació per part dels serveis tècnics de la pròpia Corporació, el contractista cedeix, en tot
cas, a aquesta Entitat tots els drets d’explotació econòmica de la propietat intel·lectual sobre l’objecte
del contracte en els termes següents:
-La cessió és en exclusiva i abasta els drets d’explotació de reproducció, comunicació
pública, distribució i transformació.
-La cessió comprèn totes les modalitats d’utilització o medis de difusió existents per a
cadascun dels quatre drets d’explotació, inclosos l’emmagatzemament digital en suport
electrònic i la posta a disposició interactiva en línia en tota mena de xarxes telemàtiques.
-L’àmbit temporal de la cessió abastarà tot el temps que tardi l’obra en passar al domini
públic, i el seu àmbit territorial és mundial.
a.3) El contractista garanteix a la Corporació l’originalitat dels resultats del seu treball així com
l’absència de càrregues o altres drets sobrevinguts sobre l’objecte del contracte com a conseqüència
de les seves relacions contractuals prèvies, simultànies o posteriors de caire laboral o bé amb les
entitats de gestió de drets d’explotació o tot altre tercer, essent al seu càrrec el pagament dels
eventuals drets i rescabalaments per aquestes circumstàncies o qualsevulla altra reclamació al
respecte.
a.4) El contractista tindrà l'obligació de proporcionar a la Corporació totes les dades, càlculs,
processos i procediments emprats durant l'elaboració de l'estudi o servei. Restaran, tanmateix,
exceptuats de presentació aquells treballs o serveis el caràcter confidencial dels quals s'hagi fet
constar en l'oferta i s'hagi recollit en el document de formalització del contracte.
b) Propietat intel·lectual, industrial i comercial dels elements utilitzats:
El contractista, per a la utilització de creacions literàries, artístiques i/o científiques i tècniques, o de
materials, procediments i equips per a la realització de la prestació contractada, haurà d’obtenir les
llicències, cessions, permisos i autoritzacions necessàries dels titulars dels drets de propietat
intel·lectual i/o industrial corresponents, essent al seu càrrec el pagament dels drets i
indemnitzacions per aquests conceptes.
c) Assistència a la Corporació:
c.1) El contractista facilitarà a la Corporació, sense cap despesa addicional, els serveis professionals
que aquesta consideri necessaris per al correcte desenvolupament i compliment de la prestació a la
que resulti obligat. Aquesta obligació es mantindrà, com a mínim, durant el període de garantia del
contracte, ultra el qual es podrà perllongar pel temps que s’especifiqui a la documentació contractual
com a necessari en funció de la naturalesa i grau de complexitat tècniques de les prestacions
contractades.
c.2) A més, i sempre que així s'especifiqui a les Clàusules Particulars, podran preveure's altres
modalitats de prestacions complementàries, com ara gestions davant d'organismes públics, l'emissió
d'informes sobre modificacions de l'estudi presentat o servei prestat, o altres d'anàlogues.

Clàusula 40.- Confidencialitat de la informació.
1. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a
l’execució del contracte i a la qual se l’hagués conferit aquest caràcter a les Clàusules Particulars o en el propi
contracte o, àdhuc en cas d’imprevisió, quan per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
Aquesta obligació tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de
referència, llevat que les Clàusules Particulars o el contracte n’estableixin un termini superior.
2. Fins a l’exhauriment del termini esmentat, el contractista no podrà utilitzar per a si ni proporcionar a tercers
cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d’aquests sense
autorització escrita de la Corporació. En tot cas el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es
derivin de l'incompliment d'aquesta obligació.

Transcorreguts trenta dies naturals des de la sol·licitud de l'expressada autorització sense que hagués
recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició.
Clàusula 41.- Extinció, recepció, termini de garantia i liquidació del contracte.
1. Els contractes s’extingeixen per compliment o bé per resolució, de conformitat amb la Llei de Contractes del
Sector Públic i la resta de la normativa aplicable.
2. La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepció o conformitat per
part de la Corporació en els termes establerts a la Llei de Contractes del Sector Públic i la resta de la
normativa aplicable.
3. Les Clàusules Particulars fixaran un termini de garantia a comptar des de la data de recepció en sentit
positiu o conformitat, llevat dels contractes de gestió de serveis públics i d’aquells altres en què no sigui
necessari, en quin cas s’haurà de justificar a l’expedient. L’exhauriment d’aquest termini extingeix la
responsabilitat del contractista, llevat que la normativa general de contractació o altres estableixin altres
terminis.
Conclòs el termini de garantia contractual, el Servei promotor emetrà un informe i, si l'empresari està
exempt de responsabilitat, s'iniciarà el tràmit per al retorn de la garantia.
4. La liquidació del contracte serà acordada, notificada al contractista i practicada en els termes establerts a la
Llei de Contractes del Sector Públic i la resta de la normativa aplicable.

Clàusula 42.-

Transmissió dels drets de cobrament

1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporació podran cedir-los conforme a dret.
2. Per a que aquesta cessió tingui plena eficàcia enfront la Corporació serà requisit imprescindible que l’acord
de cessió es notifiqui fefaentment a aquesta per part del contractista.
3. Una vegada la Corporació tingui coneixement de la transmissió d’aquest dret, el manament de pagament
haurà de ser expedit a favor del concessionari, indicant també el nom del cedent.
4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per a la Corporació mentre
aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessió.
5. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les determinacions contingudes en la
normativa que pogués dictar la Corporació en relació amb les cessions de crèdit.
Clàusula 43.- Devolució o cancel·lació de la garantia
Efectuada la liquidació, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els requisits legals, l'òrgan
competent de la Corporació adoptarà resolució ordenant la devolució o cancel·lació de la garantia i la
notificarà a l’interessat, tot això dins el termini de dos mesos des de l’acabament del termini de la garantia.
Clàusula 44.- Cessió del contracte.
L’adjudicatari podrà cedir els drets i obligacions derivats del contracte a un tercer, que restarà subrogat en
ells, sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat determinants de
l’adjudicació del contracte i en els termes i condicions del TRLCSP.
Clàusula 45.- Subcontractació.
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació d’acord amb els requisits i
condicions establerts al TRLCSP, llevat que el contracte o les Clàusules Particulars disposin altrament o
que es dedueixi que aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat directament per
l’adjudicatari.
Clàusula 46.- Resolució: causes i efectes generals.
Són causes generals de resolució del contracte les establertes a l’article 223 del TRLCSP amb caràcter
general, i les establertes a l’article 237 i ss, respecte al contracte d’obres, l’article 286 i ss, respecte el
contracte de gestió de serveis públics, l’article 299 i ss, respecte al contracte de subministrament, i l’article 308

i ss respecte el contracte de serveis; així com aquelles altres que pugui determinar una norma, el contracte o
els plecs de clàusules administratives particulars.

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
No n’hi ha
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 33
( CIU, ERC, PSC-PM, PPC, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

4. PROPOSTES URGENTS

5. MOCIONS

5.1. Moció de rebuig a la proposta del Consell General del Poder Judicial de
modificació de les demarcacions judicials i supressió del partit judicial de Santa
Coloma de Farners (PRP2013/115)

Expedient:

2013/339

Relació de fets:

Vist que el Consell General del Poder Judicial ha aprovat recentment una proposta per
l’establiment d’una nova demarcació judicial, que reduiria de 431 partits judicials a una
xifra d’entre 190 i 200 partits judicials.
Vist que entre els partits judicials objecte de supressió hi consta el partit judicial de
Santa Coloma de Farners.
Vista la certificació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners relativa als acords
adoptats pel Ple municipal, en sessió 14 de maig de 2012, de rebuig a la proposta del
Consell General del Poder Judicial, de modificació de les demarcacions judicials i
supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners; la qual es transcriu a
continuació:
“Victoriano Sánchez i García, secretari de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners,

CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 14 de maig de 2012,
va adoptar el següent acord:
Rebuig a la proposta del Consell General del Poder Judicial, de modificació de les
demarcacions judicial i supressió del partit judicial de Santa coloma de Farners,
presentada conjuntament pel grup de govern i el grup municipal d’ERC.
El senyor Alcalde diu que ha parlat amb la Conselleria i l’han tranquil·litzat, ja que fins
ara solament hi ha un informe no vinculant i encara s’ha de parlar molt. De totes
maneres creu que s’ha de començar a manifestar l’oposició de l’Ajuntament.
Atès que el Consell General del Poder Judicial ha elaborat una proposta per a la
supressió de més de la meitat dels partits judicial existents a l’actualitat i entre ells, el
de Santa Coloma de Farners.
Atès que la proposta, considerada en la seva globalitat, sembla coherent amb la
finalitat d’agilitzar la justícia i reduir la despesa pública, però no sembla ajustada a la
realitat pel que fa al partit judicial de Santa Coloma de Farners, donades les seves
característiques.
Atès que el partit judicial de Santa Coloma de Farners acull vint-i-quatre poblacions i
un noranta mil habitants, amb la qual cosa resulta ser un dels partits amb més extensió
i població.
Atès que es tracta d’un partit amb un volum d’assumptes molt alt, pel fet de tenir una
gran activitat econòmica, importants polígons industrials, el pas de l’autopista, de l’eix
transversal i de la N-II.
Atès que amb la supressió del partit es provocaria l’allunyament de la justícia dels
ciutadans dins de les poblacions del partit, trencant-se una tradició centenària.
Atès que no hi ha dubte que qualsevol projecte de millora de la justícia ha de ser una
qüestió de prioritat, atesos els molts exemples de paralització o lentitud d’aquesta. No
obstant, això, la proposta que ara s’ha elaborat conté alguns aspectes que no són
acceptables des del punt de vista de l’usuari de la justícia. Un exemple és la
possibilitat que s’apunta que els Jutjats de Santa Coloma de Farners perdin l’àmbit
penal i que aquest passi als de Girona. Això suposaria desplaçar tots els usuaris de
l’àmbit penal a aquesta ciutat amb el greuge que això comporta.
Vist que aquest assumpte ha estat sotmès a dictamen de la Comissió Informativa.
L’Ajuntament en Ple, per assentiment dels disset regidors assistents, acorda:
1r. Oposar-se a la proposta elaborada pel Consell General del Poder Judicial, pel que
fa a la supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners o d’algun dels seus
Jutjats, per ser del tot necessària la seva existència, com ho demostra el número
d’assumptes que es ventilen anualment en els quatre Jutjats actualment existents.

2n. Instar al Consell General del Poder Judicial per tal que elimini de la seva proposta
la supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners.
3r. Reclamar l’aplicació de les mesures necessàries en personal, equipaments i noves
tecnologies, per agilitzar els serveis de justícia en el nostre país.
4t. Instar a la Govern de l’Estat per tal que es pronunciï sobre aquesta decisió adoptant
les resolucions necessàries per tal de mantenir el partit judicial de Santa Coloma de
Farners.
5è. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que, en l’àmbit de les seves
competències, dicti les resolucions necessàries per a la defensa del manteniment del
partit judicial de Santa Coloma de Farners.
6è. Donar trasllat d’aquest acord als demés municipis del partit judicial, demanant la
seva adhesió a aquest acord.
7è. Trametre aquesta resolució als diferents portaveus del grups parlamentaris del
Congrés del Diputats, al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
8è. Sol·licitar del il·lustres col·legis d’advocats i procuradors l’emissió de sengles
informes en relació a la proposta el Consell General del Poder Judicial, per donar
trasllat dels mateixos a les autoritat i òrgans senyalats.
I perquè això consti, expedeixo aquesta certificació amb el vistiplau de l’alcalde.
Santa Coloma de Farners, 29 de maig de 2012”
Per tot l’exposat:

Acords:
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
acords següents,
Primer – Acordar l’adhesió d’aquest Consell Comarcal als acords adoptats pel Ple
municipal de Santa Coloma de Farners, en sessió del dia 14 de maig, de rebuig a la
proposta del Consell General del Poder Judicial, de modificació de les demarcacions
judicials i supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners.
Segon – Oposar-se a la proposta elaborada pel Consell General del Poder Judicial, pel
que fa a la supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners o d’algun dels
seus Jutjats, per ser del tot necessària la seva existència, com ho demostra el número
d’assumptes que es ventilen anualment en els quatre Jutjats actualment existents.
Tercer – Instar al Consell General del Poder Judicial per tal que elimini de la seva
proposta la supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners.

Quart – Reclamar l’aplicació de les mesures necessàries en personal, equipaments i
noves tecnologies, per agilitzar els serveis de justícia en el nostre país.
Cinquè – Instar al Govern de l’Estat per tal que es pronunciï sobre aquesta decisió,
adoptant les resolucions necessàries per tal de mantenir el partit judicial de Santa
Coloma de Farners, tal com està fins ara.
Sisè – Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que, en l’àmbit de les
seves competències, dicti les resolucions necessàries per a la defensa del
manteniment del partit judicial de Santa Coloma de Farners.
Setè - Donar trasllat d’aquest acord als demés municipis del partit judicial, i a
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
Vuitè – Trametre aquesta resolució als diferents grups parlamentaris del Congrés del
Diputats, al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
Novè - Sol·licitar dels il·lustres col·legis d’advocats i procuradors l’emissió de sengles
informes en relació a la proposta el Consell General del Poder Judicial, per donar
trasllat dels mateixos a les autoritats i òrgans senyalats.

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la moció el Sr. Frias.
El Sr. Martí Noguer explica que altres municipis han aprovat aquest acord.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 31
( CIU, ERC, PSC-PM, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 2
(PPC)
Abstencions: 0

5.2. Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya (PRP2013/116)
Expedient:

2013/338

Relació de fets:

Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la
politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que
fa a les inversions com a la gestió ordinària.
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntament catalans hem de continuar
donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei
suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al normal
desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els municipis com el
nostre govern, som un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres
pobles i ciutats.
El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i
impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el
coneixement, la indústria, la tecnologia i la internacionalització de les nostres
empreses són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des
del qual encara no es veu la llum.
L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General
celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el compromís
amb la Declaració de Sobirania del Parlament català però també on es demanava el
ple suport a l’exercici de la sobirania fiscal per part de tots els membres de
l’Associació.
En aquest sentit i coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya demanem
que els municipis catalans prenguin el següents:

Acords:
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
acords següents,
Primer – Manifestar la voluntat de la comarca de la Selva d’exercir la seva sobirania
fiscal i, en conseqüència adoptar el compromís d’ingressar els pagaments efectuats
pel Consell Comarcal, corresponents a l’impost sobre la renda de les persones físiques
(IRPF) i, en cas d’haver-n’hi, l’impost sobre el valor afegit (IVA), a l’Agència tributària
de Catalunya, un cop instaurats els mecanismes que ho facin factible i, d’acord amb
l’estratègia conjunta que determini l’AMI.
Segon – Iniciar els mecanisme necessaris per tal de procedir al pagament de l’impost
sobre la Renda de la Persones Físiques (IRPF) i l’impost sobre el Valor Afegit (IVA)
d’aquest Consell Comarcal a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.
Tercer – Trametre aquest acord a l’AMI per tal que es consensuï un calendari
d’actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l’Associació de
Municipis per la Independència.
Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
Presenta la moció del Sr. Frias.
El Sr. Martínez expressa la que aquestes posicions no milloren els problemes reals de
la ciutadania.
Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 23
( CIU, ERC, I-SELVA, ICV,)
Vots en contra: 2
(PPC)
Abstencions: 8
(PSC-PM, MILLOR)

5.3. Moció de rebuig a l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local (ARSAL) ( PRP2013/117)

Expedient:

2013/337

Relació de fets:
El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va
presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim Local (LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat estalvi
econòmic.
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a
Barcelona, el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que
aquest avantprojecte suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de
Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa també una laminació del principi
d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i
l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i tampoc
respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal de
Barcelona.
Aquest text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi
econòmic, contempla mesures que afecten greument l’autonomia local i atempten
contra l’equilibri territorial. L’ARSAL pretén una valoració del cost estàndard dels
serveis oferts a la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament
economicistes, que pot generar ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació
dels serveis en realitats territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es
pot valorar únicament des d’una òptica de cost/servei, i significa la intervenció dels ens
locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les nostres comarques.

Aquesta proposta desconeix la realitat del món local en general i del català, en
particular. Cal recordar que les Administracions Locals suposen el 13% de la despesa
pública global i representen només el 4’1% del deute públic.
Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de
l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el
65’9% del deute públic mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses en
matèria de salut, educació i serveis socials que són el moll de l’estat del benestar) i el
15’9 % del deute públic global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la
reforma de l’Administració Local no és la solució al problema estructural del sector
públic, del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat és la principal
responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma important de la seva
pesada estructura.
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament que
s’ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels serveis
que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l’administració local ha
d’anar acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia
econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té l’administració
més propera a la ciutadania. La proposta del govern de l’estat a qui realment
perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés
als serveis públics locals per què difícilment una corporació supralocal podrà substituir
el coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament.
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els
seus representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus
municipis. Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un
millor finançament local que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els
electes locals.
Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de l'Estat de
diferent signe polític, ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis
l'autonomia política i suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de
qualitat i democràtic. El municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial,
primària, propera i indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com
defineix el mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els
ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, la que coneix més bé la
realitat, i on les persones acudeixen en primer lloc i de vegades en últim lloc, i la que
més ràpidament respon als requeriments de la ciutadania amb més eficiència i
eficàcia. Els municipis són una peça bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del
país, per la qualitat de vida del ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat
un motor de la transformació de Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i
regidores, alcaldes i alcaldesses. Els regidors i els alcaldes són veïns que tenen
vocació de servei a la seva comunitat i que són elegits directament pels seus
conciutadans, per la seva proximitat. La majoria dels electes locals compaginen la
seva activitat professional amb la dedicació als seus veïns sense rebre compensació
econòmica. Els electes locals, especialment en el cas dels petits municipis són la
garantia de la seva pervivència i continuïtat, i peça clau pel funcionament de les seves
comunitats locals. Sense la dedicació permanent d’aquests electes a les seves viles i
pobles no tindríem garantit l’equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i
territorial. Està demostrat que en el nivell local és quan les inversions són més eficients
i rendibles perquè malgrat la crònica insuficiència de recursos, tothom si aboca en
defensar la seva comunitat.

La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels
ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i execució del
servei del ciutadà, o de fer dependre els interventors de l’administració central de
l’estat, expressa els objectius de recentralització, control i limitació de l’autonomia local
que vol executar el Govern de l’Estat.

Acords:
En conseqüència es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
acords següents,
Primer.- Rebutjar l’Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.
Segon.- Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple
actualització del nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica
involució del règim local, que tindrà conseqüències socials en forma de majors
desigualtats, i un deteriorament i tancament de serveis que afectarà als nostres veïns i
veïnes.
Tercer.- Els Ajuntaments són essencialment governs locals de les nostres comunitats,
no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i capacitat per
prioritzar polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma de l'Administració Local
s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense estigmatitzacions fàcils
Quart.- Després de trenta quatre anys d’Ajuntaments democràtics, afirmem que ja és
hora de promoure una reforma de l’Administració local en l’àmbit competencial, però
també d’un marc de finançament just i suficient i fer-ho amb rigor, coneixement de la
complexa i diversa realitat municipal i amb visió de futur.
Cinquè.- Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en
l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora.
Sisè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de
Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya.

Esmenes
No n’hi ha
Intervencions
Presenta la moció del Sr. Frias.
El Sr. Joan Salmeron indica que votaran a favor. Expressa que una de les institucions
a suprimir són del Diputacions.

Votació
Sotmesa a votació s’aprova la proposta amb el resultat següent
Vots a favor: 31
( CIU, ERC, PSC-PM, I-SELVA, ICV, MILLOR)
Vots en contra: 2

(PPC,)
Abstencions: 0

6. MOCIONS URGENTS
6.1. Acceptació de la dimissió de consellers comarcals (PRP2013/13)
Exp. Núm.: 2011/1270
Antecedents
El senyor Joan Colomer Llinàs ha presentat la dimissió com a conseller comarcal,
d’acord amb el seu escrit de 13 de Juny de 2013 i registre d’entrada 1377, pel grup
Federació d’Independents de Catalunya (FIC), al Consell Comarcal de la Selva.
El senyor Jaume Salmerón Font ha presentat la dimissió com a conseller comarcal,
d’acord amb el seu escrit de 18 de Juny de 2013 i registre d’entrada 1426, pel grup
Federació d’Independents de Catalunya (FIC), al Consell Comarcal de la Selva.
Fonaments de dret
L’article 21.4 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal estableix que en cas
de renúncia d’un conseller comarcal, la vacant s'ha d'ocupar mitjançant un dels
suplents, d'acord amb l'ordre establert entre ells.
El primer suplent del grup Federació d’Independents de Catalunya (FIC) és el Sra.
Margarita Montes Giménez.
El segon suplent del grup Federació d’Independents de Catalunya (FIC) és el Sr. David
Boguñá Espinal.

Acords:
En conseqüència, es proposa a al Ple del Consell Comarcal de la Selva l’adopció dels
següents acords:
Primer. Donar-se per assabentat de la dimissió del Sr. Joan Colomer Llinàs i del Sr.
Jaume Salmerón Font com a consellers comarcals pel grup Federació d’Independents
de Catalunya (FIC), i agrair-los la seva tasca i participació.
Segon. Sol·licitar a la Junta Electoral el nomenament de la Sra. Margarita Montes
Giménez i el Sr. David Boguñá Espinal com a consellers comarcals, en substitució del
Sr. Joan Colomer Llinàs i el Sr. Jaume Salmerón Font.

Esmenes
No n’hi ha

Intervencions
El Sr. Colomer expressa que és un relleu ja previst a l’inici de legislatura. Entraran
representants de Sils i Santa Coloma de Farners. Dóna agraïments.
El president dóna les gràcies als dos consellers.
El Sr. Jaume Salmeron diu que porta 6 anys al Consell Comarcal . Agraeix el tracte
dels grups. Especialment dóna les gràcies a la Sra. l’Olga Guillem, al Sr. Josep Frias i
Sr. Moises Garcia.

7. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Martí Nogué sol·licita que les resolucions de presidència, gerència i les
Comissions Permanents del Ple, que els arriben cada tres mesos, es passin cada mes
També consulta sobre la revisió del contracte amb GRS.
El president respon que quan hi hagi novetats es convocarà una nova Junta de
Portaveus.

La Sra. Assumpta Margenats explica que la llei tramitada per l’Estat relativa a la
rehabilitació urbana ara s’està tramitant al Senat i entén que pot envair competències
municipals i de la Generalitat. Demana informació o informe del Consell Comarcal amb
relació a aquesta llei.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
El president

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada en sessió del dia 1 d’octubre de 2013

El secretari
Santa Coloma de Farners, 1 d’octubre de 2013

