JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador de les escoles Jaume Vicens Vives de
Roses i Joaquim Gifre de Garriguella.- Pròrroga del contracte.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de maig de 2013 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de menjador de les escoles Jaume Vicens Vives de Roses i Joaquim
Gifre de Garriguella (Lot 1) i de l'escola l'Esculapi de l'Escala (lot 2) i es va disposar l'obertura
del procediment d'adjudicació.
Per resolució de la presidència de data 14 d'agost de 2013 es va adjudicar el contracte del servei
de menjador dels centres escolars públics Jaume Vicens Vives de Roses i Joaquim Gifre de
Garriguella (Lot 1) a favor de la Fundació Privada ALTEM, amb CIF núm. G17603325.
El contracte es va subscriure en data 10 de setembre de 2013 per als cursos 2013/2014,
2014/2015 i 2015/2016, amb possibilitat de pròrroga per al curs 2016/2017, d'acord amb allò
establert a la seva clàusula cinquena, en consonància amb la clàusula dotzena del plec de
clàusules administratives particulars.
La Cap de l'àrea de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal en data 23 d'agost de 2016 ha
emès informe en el qual proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació
satisfactòria dels serveis objecte del contracte.
Fonaments de dret
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP), modificat pel Reial Decret
773/2015, de 28 d'agost.
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i per al curs 2016/2017 el contracte administratiu
del servei de menjador dels centres escolars públics Jaume Vicens Vives de Roses i Joaquim
Gifre de Garriguella (Lot 1) subscrit en data 10 de setembre de 2013 amb la Fundació Privada

ALTEM.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l'interessat, així com a l'àrea administrativa
d'Intervenció de fons del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, 13 de setembre de 2016
La consellera delegada
de l'àrea d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador de l'escola l'Esculapi de l'Escala.Pròrroga del contracte.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de maig de 2013 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de menjador de les escoles Jaume Vicens Vives de Roses i Joaquim
Gifre de Garriguella (Lot 1) i de l'escola l'Esculapi de l'Escala (lot 2) i es va disposar l'obertura
del procediment d'adjudicació.
Per resolució de la presidència de data 14 d'agost de 2013 es va adjudicar el contracte del servei
de menjador del centre escolar públic l'Esculapi de l'Escala (Lot 2) a favor de l'empresa Serhs
Food Area, SL amb CIF núm. B5980382.
El contracte es va subscriure en data 10 de setembre de 2013 per als cursos 2013/2014,
2014/2015 i 2015/2016, amb possibilitat de pròrroga per al curs 2016/2017, d'acord amb allò
establert a la seva clàusula cinquena, en consonància amb la clàusula dotzena del plec de
clàusules administratives particulars.
La Cap de l'àrea de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal en data 23 d'agost de 2016 ha
emès informe en el qual proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació
satisfactòria dels serveis objecte del contracte.
Fonaments de dret
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP), modificat pel Reial Decret
773/2015, de 28 d'agost.
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i per al curs 2016/2017 el contracte administratiu
del servei de menjador del centre escolar públic l'Esculapi de l'Escala (Lot 2) subscrit en data
10 de setembre de 2013 amb l'empresa Serhs Food Area SL.

Segon.- Donar trasllat del present acord a l'interessat, així com a l'àrea administrativa
d'Intervenció de fons del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, 13 de setembre de 2016
La consellera delegada
de l'àrea d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació de les obres del projecte de condicionament de les mesures
de seguretat i millora de l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella, fase I, al
municipi de Llançà.- Requeriment de documentació a l'oferta més avantatjosa.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 5 de juliol de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació de les obres del projecte de condicionament de les mesures de seguretat i millora de
l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella, fase I, al municipi de LLançà; es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladors del contracte i es va disposar
convocar la licitació, per procediment obert i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions varen presentar ofertes les empreses següents:
Palol 31 SL, Argon Informàtica SA, Aglomerats Girona SA, Construccions Leinad 2001 SL,
Excavaciones y Pinturas SAU (EPSA), Massachs, obres i Paisatge SLU, Natur Grup Integral
SL, Xavier Alsina SA, Servei d'Instal.lacions Tècniques SL (SEITEC), Excavacions,
Transports i Obra Pública Tarrés SL, Infraestructures de Muntanya SL, Rubau Tarres SAU,
Excavaciones Ampurdán 200 SL (Tex) i Albera Assessors SL.
La Mesa de Contractació, en data 31 d'agost de 2016, va acordar excloure de la licitació
l'empresa Construccions Leinad 2001 SL atès que la seva oferta superava el tipus de licitació, i
va proposar l'adjudicació del contracte a l'empresa Natur Grup Integral SL per haver presentat
l'oferta més econòmica.
Fonaments de dret
-

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP), modificat pel Reial Decret
773/2015, de 28 d'agost.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer. - Declarar com a oferta més avantatjosa l'oferta presentada per Natur Grup Integral SL
per tractar-se de l'oferta més econòmica.

Segon.- Requerir l'empresa Natur Grup Integral SL perquè en el termini de deu dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest acord, presenti la documentació que tot
seguit s'indica, amb l'advertiment que, en cas contrari, s'entendrà que ha retirat la seva oferta:
-

Certificat d'inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
(RELI) i fitxa resum de les dades que hi figuren.
Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i del rebut en vigor
Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 4.851,77€
Justificant d'haver abonat les despeses de l'anunci de licitació per import de 50,64€

Figueres, 13 de setembre de 2016
El conseller delegat
de l'àrea de Turisme

Joaquim Felip i Gayolà

En dono fe,
La Secretària accidental,

Francesca Falcó i Roig

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació dels serveis consistents en la redacció d'un estudi tècnic per a
la implantació del servei de recollida de la FORM a diversos municipis de la comarca.
Resolució del recurs de reposició interposat per part de l'entitat mercantil ATC-SIG, SL en data
8 de juliol de 2016 (RE 2016/7156) contra l'acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal
de data 31 de maig de 2016.Fets
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 12 d'abril de 2016, va acordar
declarar com a oferta més avantatjosa d'entre les presentades a la licitació dels serveis de
redacció d'un estudi tècnic per a la implantació del servei de recollida de la FORM a diversos
municipis de la comarca, l'oferta presentada per l'empresa ATC-SIG SL i requerir-la perquè
aportés la documentació a què feia referència la clàusula catorzena del plec i perquè acredités
haver constituït la garantia definitiva.
En sessió de data 31 de maig de 2016, la Junta de Govern va acordar excloure de la licitació
l'empresa ATC-SIG SL, per no haver acreditat la solvència tècnica exigida per a l'execució del
contracte.
L'esmentat acord va ser notificat a l'empresa ATC-SIG SL en data 14 de juny de 2016 (R/S
núm. 4451, de 02/06/2016).
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 21 de juny de 2016, va acordar
adjudicar el contracte esmentat a favor del Sr. Jordi Colomé Dalmau (Tràmit Serveis
d'Enginyeria), pel preu de setze mil cent cinquanta euros (16.150,00€), IVA exclòs, per tractarse de la segona oferta més avantatjosa.
En data 08/07/2016 (R/E núm. 2016/715 va tenir entrada al Consell Comarcal escrit presentat
per l'empresa ATC-SIG SL, representada pel Sr. Francesc Alemany i Martínez, interposant
recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2016, en què se la
va excloure de la licitació.
En compliment del que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el seu article 112, apartat
2, per resolució de Presidència de data 12 de juliol de 2016 es va acordar donar trasllat del
recurs de reposició interposat per l'empresa ATC-SIG SL a tots els interessats en el
procediment, atorgant-los un termini d'audiència de deu dies hàbils per tal que al·leguessin el
que creguessin procedent en relació al mateix.
Consta a l'expedient el trasllat del recurs esmentat a tots els interessats, sense que s'hagi
formulat cap al·legació en relació al mateix.

Examinada la sol·licitud presentada per l'entitat abans esmentada, se'n proposa l'estimació,
prenent com a base les consideracions jurídiques que figuren en l'informe jurídic emès per la
secretària del Consell Comarcal en data 5 de setembre de 2016, el contingut del qual, copiat
literalment en la seva part necessària, és com segueix:
"Consideracions jurídiques.Primera.- La recurrent en el punt cinquè del seu escrit al·lega que en cap cas se la podia
excloure de la licitació en base a l'article 151.2 del TRLCSP, tota vegada que aquest article no
parla de la solvència econòmica, financera o tècnica de les empreses participants, i ho lliga en el
punt sisè amb el fet que a l'apartat cinquè de la clàusula 10 del plec de clàusules administratives
rector del contracte es fa referència a disposar de suficient solvència tècnica i professional per a
l'execució del mateix. En aquest punt, s'ha d'estimar l'al·legació de la recurrent, ja que,
efectivament, en tractar-se d'un requisit de solvència tècnica se li hauria d'haver aplicat el règim
previst a l'art. 146.4 del TRLCSP, el qual estableix que en tot cas l'òrgan de contractació, per tal
de garantir el bon fi del procediment, podrà recabar en qualsevol moment anterior a l'adopció de
la proposta d'adjudicació, que els licitadors aportin documentació acreditativa del compliment
de les condicions establertes per a l'adjudicació del contracte. En aquest sentit, la JCCA en la
seva recomanació sobre la interpretació d'alguns preceptes del TRLCSP després de la
modificació realitzada per la Llei 14/2013, estableix el criteri interpretatiu que si el licitador
proposat per a l'adjudicació presentés la documentació que inicialment s'havia substituït en la
proposta per una declaració responsable, de forma defectuosa o incompleta, se li haurà de
concedir un termini perquè l'esmeni. Així doncs, tal com afirma la recurrent en el seu escrit,
l'aplicació incorrecta de l'article 151.2 del TRLCSP a l'hora d'excloure-la de la licitació vulnera
la Llei i, per tant, s'ha de considerar nul·la de ple dret, d'acord amb el que estableix l'article
62.1.e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Segona.- En la consideració anterior d'aquest informe ja s'ha reconegut la possibilitat, en el cas
dels requisits de solvència, d'esmena d'errors en la documentació presentada per prendre part en
la licitació, o d'aclariment de dubtes sobre la mateixa i, tal com afirma la recurrent en el punt
setè del seu escrit de recurs, s'estableix el principi general per part de la doctrina de la JCCA que
«es pot esmenar el que existeix, però no s'ha aportat; no es pot esmenar el que en el moment de
la presentació de la proposició, no existeix de manera indubtable». Per part de l'entitat
recurrent també s'al·lega, en base a resolucions del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals, que les previsions legals sobre el compliment dels requisits exigits per contractar
s'han d'entendre en el context del principi d'interpretació restrictiva de les limitacions a la
concurrència competitiva, al·legació aquesta que també ha de ser estimada.
Pel que fa al termini que s'haurà d'atorgar a l'entitat recurrent per procedir a l' esmena d'errors en
la documentació presentada, o a l'aclariment de dubtes sobre la mateixa, considerant que no ens
trobem en el moment previ a l'admissió de les ofertes a què es refereixen tant l'art. 81.2 com
l'art. 22 del RGLCAP, i tenint en compte el que estableix l'art. 146.4 del TRLCSP, el qual, com
s'ha indicat, únicament determina que l'òrgan de contractació podrà recabar en qualsevol
moment anterior a l'adopció de la proposta d'adjudicació que els licitadors aportin documentació
acreditativa del compliment de les condicions establertes per a l'adjudicació del contracte, així

com el que determina l'art. 82 del TRLCSP, en el sentit que l'òrgan de contractació podrà
recabar de l'empresari aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-li la
presentació d'altres complementaris, però sense que es reguli en cap d'aquests preceptes un
termini determinat per a complimentar aquest requeriment, entenem que el termini haurà de ser
el general de deu dies hàbils previst a l'article 76.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tercera.- Pel que fa al punt vuitè de l'escrit presentat per la recurrent, relatiu a la possibilitat de
recórrer als mitjans de solvència de tercers, aquest extrem no ha estat qüestionat per la resolució
recorreguda, i compartim el criteri al·legat per la recurrent en aquest sentit, de manera que
entenem que no cal fer cap més pronunciament al respecte.
Quarta.- En relació amb el que al·lega la recurrent en el punt novè del seu escrit, ens hem de
reiterar en el que s'ha exposat en les consideracions primera i segona d'aquest informe, tota
vegada que ja s'ha reconegut la possibilitat, en el cas dels requisits de solvència, d'esmena
d'errors en la documentació presentada, o d'aclariment de dubtes sobre la mateixa, tenint en
compte, com s'ha indicat, que «es pot esmenar el que existeix, però no s'ha aportat; no es pot
esmenar el que en el moment de la presentació de la proposició, no existeix de manera
indubtable».
Cinquena.- La recurrent en el punt desè del seu escrit al·lega la manca de motivació de la
resolució recorreguda, extrem aquest que convé aclarir, tota vegada que a la resolució
esmentada es va fer constar textualment: “revisada la documentació aportada per l'empresa
ATC-SIG,SL, tant les dades que consten en el RELI com els certificats aportats, es constata que
l'empresa no acredita el requisit de solvència tècnica establert a la clàusula 10 dels plecs i que
fa referència a l'execució en els últims cinc anys de, com a mínim, 3 contractes per a la
realització d'estudis de gestió de residus...” Per tant, sí que es va motivar l'exclusió en l'acord
recorregut. No obstant això, com s'ha assenyalat en la consideració primera d'aquest informe,
entenem que el mateix és nul de ple dret, d'acord amb el que estableix l'article 62.1.e) de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en haver-se aplicat incorrectament l'article 151.2 del
TRLCSP a l'hora d'excloure l'empresa recurrent de la licitació, i no haver-li concedit el
preceptiu termini d'esmena de la documentació presentada."
Fonaments de dret
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), modificat per Reial Decret
773/2015, de 28 d'agost.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

ACORD
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Estimar íntegrament el recurs de reposició interposat per part de l'entitat mercantil
ATC-SIG, SL en data 8 de juliol de 2016 (RE 2016/7156) contra l'acord de la Junta de Govern
del Consell Comarcal de data 31 de maig de 2016.
Segon.- Declarar nul de ple dret l'acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 31
de maig de 2016, retrotraient les actuacions al moment de l'adopció de l'acord anterior de la
Junta de Govern de data 12 d'abril de 2016, i revocant, per tant, l'acord impugnat i tots els
acords i actes posteriors a aquest.
Tercer.- Atorgar a l'entitat mercantil ATC-SIG, SL un termini de deu dies hàbils per a l'esmena
o aclariment de la documentació presentada en virtut del requeriment efectuat per acord de la
Junta de Govern de data 12 d'abril de 2016.
Quart.- Notificar el present acord a l'entitat mercantil ATC-SIG, SL, al Sr. Jordi Colomé
Dalmau (Tràmit Serveis d'Enginyeria), així com a les entitats mercantils Gestió de Residus i
Biodiversitat SL, SM Sistemas Medioambientales SL i E.P. Enginyeria Grup 7, SLP, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
Figueres, 13 de setembre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'acceptació del Pla de pagaments proposat per l'Ajuntament de Sant Climent
Sescebes
Fets
ATÈS que, en data 29 de juliol de 2016, el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ingressa al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà l'import de 148,124,24 € corresponent a les certificacions de la 1 a la 4 de l'obra PG2011/1585 de l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes corresponent a la Xarxa d'aigua.
N. Operació Fase
120100000016 RD
120120000084 RD
120120000096 RD
120120000100 RD
120120000102 RD
120130000070 RD

Data
Import Saldo Text lliure
01/01/2016 4.785,54 4.785,54 AJ.ST.CLIMENT REHAB.RECTORIA PER LLAR D'INFANTS
01/01/2016 2.146,52 2.146,52 AJ.ST.CLIMENT S.SOCIALS BASIS I D'URGENCIA/12
01/01/2016 3.117,81 3.117,81 AJ. ST. CLIMENT AIGUA L'ALBERA 4T11
01/01/2016 3.333,37 3.333,37 AJ. ST. CLIMENT AIGUA L'ALBERA 2T12
01/01/2016 3.970,73 3.970,73 AJ. ST. CLIMENT AIGUA L'ALBERA 3T12
01/01/2016 1.012,86 1.012,86 AJ. ST. CLIMENT PROJECTE XARXA D'AIGUA

ATÈS que, segons les dades comptables d'aquest Consell Comarcal de l'Alt Empordà, a data 1
d'agost de 2016 el deute acumulat corresponent a obligacions pendents de l'Ajuntament de Sant
Climent Sescebes ascendeix a 18.366,83 € segons detall adjunt.
ATÈS que, segons ofici de data 18 d'agost de 2016, amb registre de sortida 2016/6113,
s'informa a l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes de les obligacions pendents vers el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i es demana que aquest ordeni el pagaments de les mateixes o
accepti la compensació del saldo deutor pendent , per import de 18,366,83 € amb la certificació
1 i part de la certificació 2 de l'obra PG-2011/1585 de l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes
corresponent a la Xarxa d'aigua.
ATÈS que, segons ofici de l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes de data 1 de setembre de
2016 i registre de sortida 271 proposa el pla de pagament segons detall adjunt:
N. Operació Import
Concepte
120100000016
4.785,54 AJ.ST.CLIMENT REHAB.RECTORIA PER LLAR D'INFANTS
120120000084
2.146,52 AJ.ST.CLIMENT S.SOCIALS BASIS I D'URGENCIA/12
120120000096
3.117,81 AJ. ST. CLIMENT AIGUA L'ALBERA 4T11
120120000100
3.333,37 AJ. ST. CLIMENT AIGUA L'ALBERA 2T12
120120000102
3.970,73 AJ. ST. CLIMENT AIGUA L'ALBERA 3T12
120130000070
1.012,86 AJ. ST. CLIMENT PROJECTE XARXA D'AIGUA

Data de pagament
30/08/2016
30/09/2016
30/10/2016
30/11/2016
30/12/2016
30/01/2017

ATÈS que, en data 1 de setembre de 2016, l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes ha realitzat
la transferència de pagament, per import de 4.785,54 €, corresponent al projecte de rehabilitació
de la rectoria per a llar d'infants.
Fonaments de dret
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Econòmics, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Que el Consell Comarcal accepti el pla de pagaments proposat per l'Ajuntament de
Sant Climent Sescebes per tal de liquidar el deute acumulat corresponent a obligacions
pendents, per import de 18.366,83 €, segons el detall adjunt:

N. Operació Import
Concepte
120100000016
4.785,54 AJ.ST.CLIMENT REHAB.RECTORIA PER LLAR D'INFANTS
120120000084
2.146,52 AJ.ST.CLIMENT S.SOCIALS BASIS I D'URGENCIA/12
120120000096
3.117,81 AJ. ST. CLIMENT AIGUA L'ALBERA 4T11
120120000100
3.333,37 AJ. ST. CLIMENT AIGUA L'ALBERA 2T12
120120000102
3.970,73 AJ. ST. CLIMENT AIGUA L'ALBERA 3T12
120130000070
1.012,86 AJ. ST. CLIMENT PROJECTE XARXA D'AIGUA

Data de pagament
30/08/2016
30/09/2016
30/10/2016
30/11/2016
30/12/2016
30/01/2017

Figueres, 7 de setembre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de l'Àrea de Serveis Econòmics,

Manuel Toro i Coll
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

