RECUPERACIONS MARCEL
NAVARRO I FILLS, sl
Sr. Santiago Navarro Freixas
Av. Gotarra, 22
17240 Llagostera

La Presidència d’aquest Consell Comarcal del Gironès mitjançant Decret de data 5
d'octubre de 2017 ha resolt el següent:
" Jaume Busquets i Arnau, president del Consell Comarcal del Gironès,
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’acord del Ple
del Consell Comarcal, de 21 de desembre de 2011, de delegació d’atribucions en favor de la
Presidència del Consell;
Atès que la Mesa de contractació reunida el dia 27 de setembre de 2017 ha proposat l’adjudicació
del contracte corresponent a la venda del paper i cartró procedent del servei de recollida
selectiva de la comarca del Gironès, en favor de l’empresa RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I
FILLS, sl, subscrita pel Sr. Santiago Navarro Freixas, amb DNI núm. 40315794Z:
DECRETO:
Primer.

Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el contracte corresponent a la
venda del paper i cartró procedent del servei de recollida selectiva de la comarca
del Gironès, en favor de l’empresa RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS, sl,
subscrita pel Sr. Santiago Navarro Freixas, amb DNI núm. 40315794Z i pel preu de:
- Un diferencial de més dotze euros/tona (+ 12 €/Tn) sense IVA, respecte el preu
mensual de l’estadística de preus de paper recuperat a España de l’associació
ASPAPEL a la categoria "1.04.01 Papel y cartón ondulado ordinario" i l'edició anual
de 800 unitats de papereres de paper i cartró, d’acord amb el Plec de clàusules
econòmico - administratives i tècniques particulars i amb la proposició presentada

Segon.

Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant del Consell Comarcal del
Gironès, www.girones.cat, i que es notifiqui al licitador.

Tercer.

Que es notifiqui al contractista el present acord i se’l cita perquè el dia 25 d'octubre
de 2017 a les 11.30h del matí vingui a formalitzar el contracte administratiu."

En base al present acord se’l requereix perquè en el termini de quinze dies hàbils al de la data en
què rebi aquesta notificació, aporti la documentació acreditativa d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la seguretat social, així com, la documentació acreditativa de la seva
aptitud per contractar.
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Contra la present resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de
Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta
notificació. Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició davant de la
Presidència del Consell Comarcal en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al
d’aquesta notificació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la
data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada
resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, cas en què, el recurs
contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar del dia
següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició, tot
això sens perjudici que si ho considereu convenient pugueu interposar altres recursos que
cregueu més oportuns
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