
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l'Alt  Empordà i  l'Institut  d'Educació Secundaria Ramon Muntaner  de Figueres per  a  la
formació pràctica de l'alumna Hanae El Artab en Centres de Treball.

Fets

1. L'Institut Ramon Muntaner de Figueres ha expressat el seu interès per formalitzar un
conveni  de  pràctiques  amb aquest  Consell  Comarcal  per  tal  que  els  seus  alumnes,  en
concret l'alumna del Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social, Hanae El Artab,
s'apropin a la realitat social, educativa, professional i laboral per dotar-los de les habilitats i
recursos per al futur exercici de la professió.

2. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha mostrat, en nombroses ocasions, la voluntat de
cooperar en la formació de professionals de les ciències socials que en un futur poden tenir
una presència específica en el medi social i educatiu, i compta amb personal de provada
experiència i capacitació laboral i professional per exercir tasques docents de tutorització.

3. Que a l'empara del Reial Decret 1497/1981 sobre Programes de Cooperació Educativa,
modificat pel Reial Decret 1845/1994, i amb la finalitat de concretar les seves obligacions i
actuacions, les dues parts implicades volen establir un conveni de col·laboració.

4. La senyora Hanae El Artab amb DNI 42299155Q realitzarà el període de pràctiques de
dilluns a dijous de 9:00h a 13:00h.

5. Vist l’informe favorable de la Directora de Benestar Social i del Departament Jurídic
d’aquest Consell Comarcal.

Fonaments de dret

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

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

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.



- Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.

- Llei  26/2010,  de 3 d'agost,  de Règim Jurídic i  Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.

- Decret  Legislatiu  2/2003,  de 28 d'abril,  pel  qual  s'aprova el  Text  Refós  de la  Llei
Municipal i Règim Local de Catalunya.

- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de l'organització comarcal de Catalunya.

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,

l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i

l'Institut d'Educació Secundaria Ramon Muntaner de Figueres per a la formació pràctica de

l'alumna Hanae El Artab en Centres de Treball.

Segon.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Tercer.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Quart.- Publicar  el  conveni  íntegre  en  el  DOGC, de  conformitat  amb el  que  estableix
l’article 110.3 de la Llei 26/2010.

Cinquè.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Montserrat Mindan Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin
per executar els presents acords.

Sisè.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera
sessió que se celebri.



RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi  a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament  i  de  forma potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de reposició  davant  el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos .

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Àlex Hernàndez Gonzàlez

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al conveni per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics
abandonats i la gestió i control de colònies de gats que subscriuen el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l'Ajuntament de Pontós.-

"Fets

El  decret  legislatiu  2/2008,  de 15  d'abril,  pel  qual  s'aprova el  Text  refós  de la  llei  de
protecció  dels  animals,  diu  que  correspon  als  ajuntaments  o  a  les  entitats  locals
supramunicipals, en el cas que els municipis els hagi cedit les competències sota el principi
de millora d'eficiència del servei, les funcions següents:

• Exercir la inspecció i vigilància dels animals de companyia.

• Establir  un  cens municipal  d'animals  de  companyia  compatible  amb el  sistema
informàtic de gestió única del registre general d'animals de companyia a Catalunya
( ANICOM).

• Vigilar  i  inspeccionar  els  nuclis  zoològics  amb  animals  de  companyia,
especialment establiments de venda, guarda, recollida i cria, i si s'escau comissar
els animals de companyia.

• Confiscar els animals de companyia si hi ha indicis de maltractament, presenten
símptomes  d'agressions  físiques,  desnutrició,  atenció  veterinària  deficient  o  si
romanen en instal·lacions indegudes.

• Recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i
controlar els animals salvatges urbans.

Han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequats i amb prou
capacitat  pel  municipi,  o  convenir  la  realització  d'aquest  servei  amb  ens  locals
supramunicipals.

S'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits, o si
s'escau sacrificats segons el que estableix l'article 11.2 del decret legislatiu.

Per  a  la prestació d'aquest  servei  de  recollida  d'animals  abandonats  poden concertar-ne
l'execució  amb  entitats  externes,  preferentment  associacions  de  protecció  de  defensa
d'animals legalment constituïdes o empreses especialitzades.



El Consell comarcal de l'Alt Empordà disposa, des de l'any 2000, d'un servei comarcal per
a la recollida de gossos i gats abandonats o perduts. Aquest servei es realitza a través d'un
conveni de  col·laboració amb l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres i hi
estan adherits, mitjançant conveni, la majoria dels ajuntaments de la comarca.

Arrel del Pla de millora del servei de protecció dels animals aprovat pel Ple del Consell
Comarcal  de l'Alt  Empordà el 26 d'abril  de 2011 s'han introduït una sèrie d'accions de
millora en el servei entre les quals s'inclou una redefinició dels protocols de funcionament
que no s’incloïen en el conveni de col·laboració amb l’Associació Protectora d’Animals i
Plantes de Figueres.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar en data 24 de març de 2015 l'expedient
per a la contractació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i el servei de
gestió i  control  de colònies de gats del  Consell  Comarcal  i  va convocar licitació per a
l'adjudicació del contracte. El contracte es va adjudicar en data 11 d'octubre de 2016 a
l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres.

En data  25  d'octubre  de 2016,  en  sessió  de Junta  de Govern,  el  Consell  Comarcal  va
aprovar  la  denúncia  dels  anteriors  convenis  que  havien  subscrit  56  ajuntaments  de  la
comarca, amb l'objecte de tramitar el nou conveni amb les noves prestacions.

El 27 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la
prestació del nou servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de
colònies de gats al qual s'hi poden adherir els ajuntaments de la comarca interessats.

Atès que l’Ajuntament de Pontós ha aprovat el conveni per a la delegació del servei de
recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.

Atès  que  correspon a  l’ens  local  aprovar  les  clàusules  dels  convenis  en  què  intervé  o
participa, d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
•  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).
• 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).



Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:

ACORD

Primer.-  Aprovar el conveni annex per a la  delegació del servei de recollida d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats a subscriure entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pontós.

Segon.- Facultar indistintament la presidenta Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent,
Sr.  Josep Mª Marcé i  Company,  perquè realitzin tants actes i  gestions com calguin per
executar el present acord.

Tercer.-  Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Pontós per al seu coneixement i als efectes
adients.

Quart.-  Publicar el Conveni íntegre en el  BOP i al  DOGC, d'acord amb l'article 112.2 i
l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

Cinquè.-  Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org, per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei
19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Sisè.-  Informar, en qualsevol cas, el Registre de Convenis de la Generalitat del Conveni
subscrit (Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern).

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo



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 d’habitatges d’inclusió social a) Aprovació de
l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La cap de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 13 de

novembre de 2018 en què s’informa favorablement la contractació del servei d’habitatges

d’inclusió social.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquest servei per tal

d’assolir els objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és pròpia, en virtut del que disposen l’article 25 i

següents  del  DL  4/2003,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’organització

comarcal de Catalunya,  i està prevista a la fitxa 1.19 del Programa d’Actuació Comarcal.

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de

prescripcions tècniques.

El plec de clàusules administratives particulars ha estat informat favorablement pels serveis

jurídics de la corporació.

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública

- Decret  Llei  3/2016,  de 31 de maig,  de  mesures urgents en matèria  de contractació

pública.

- Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat

per RD 1098/2001, de 12 d’octubre.



Per  tot  això,  el  conseller  delegat  de  l'Àrea  de  Benestar  proposa  a  la  Junta  de  Govern

l'adopció del següents

ACORDS

Primer. Aprovar  l’informe  memòria  de  la  Cap  de  l’àrea  de  Benestar  de  data  13  de

novembre de 2018.

Segon.- Iniciar  l’expedient  de  contractació  del  servei  d’habitatges  d’inclusió  social  del

Consell Comarcal.

Tercer.- Aprovar  l’expedient  de  contractació  servei  d’habitatges  d’inclusió  social  del

Consell Comarcal.

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques  reguladors de la contractació de l’esmentat servei.

Cinquè.- Convocar  la  licitació  del  servei  d’habitatges  d’inclusió  social  del  Consell

Comarcal  per procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació

de  90.860,00€,  que  més  19.080,60€  en  concepte  del  21%  d’IVA,  fa  un  total  de

109.940,60€,  i una durada de dos anys, prorrogables anualment fins a dos anys més.

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, amb càrrec a l’aplicació

40.2311.22730, per un import total de 109.940,60€,  amb la periodificació següent:

Anualitat Import total, IVA exclòs IVA (21%) Import total, IVA inclòs

2019 45.430,00€ 9.540,30€ 54.970,30€

2020 45.430,00€ 9.540,30€ 54.970,30€

TOTAL 90.860,00€ 19.080,60€ 109.940.60

Aquesta autorització resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els

pressupostos dels corresponents exercicis pressupostaris.



 

Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell

Comarcal per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des del dia següent a la

data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per  a l’execució del present acord.

Novè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



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  prevenció  aliè  per  a  la  realització  de
l’activitat  preventiva  per  a  la  protecció  dels  riscos  laborals  i  vigilància  de  la  salut.  a)
Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Fets

L’àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal va emetre informe memòria de data 6 de
novembre  de  2018  en  què  s’informava  favorablement  la  contractació  del  servei  de
prevenció aliè per a la realització de l’activitat preventiva per a la protecció dels riscos
laborals i vigilància de la salut.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquest servei per tal
d’assolir els objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.
La competència objecte del contracte és una competència pròpia, establerta com a tal a la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques.

El plec de clàusules administratives particulars ha estat informat favorablement pels serveis
jurídics de la corporació.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació

pública.
• Reglament  General  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,

aprovat per
• RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següents 

ACORDS



Primer.- Aprovar l’informe memòria de l’enginyer tècnic del Consell Comarcal de data 6
de novembre de 2018.

Segon.-  Iniciar  l’expedient  de contractació del  servei  servei  de  prevenció aliè  per  a  la
realització de l’activitat preventiva per a la protecció dels riscos laborals i vigilància de la
salut.

Tercer.-  Aprovar  l’expedient  de  contractació  del  servei  de  prevenció  aliè  per  a  la
realització de l’activitat preventiva per a la protecció dels riscos laborals i vigilància de la
salut.

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors de la contractació de l’esmentat servei.

Cinquè.- Convocar la licitació del servei de prevenció aliè per a la realització de l’activitat
preventiva per a la protecció dels riscos laborals i vigilància de la salut per procediment
obert  simplificat  abreujat  i  tramitació ordinària,  amb un pressupost  base de licitació de
14.750,00€, IVA exclòs, que més 567,00€, en concepte d’IVA, fa un total de 15.317,00€, i
un  termini  d’execució  de  dos  anys,  prorrogables  per  dos  anys  més  Sisè.  Autoritzar  la
despesa derivada de la present contractació, amb càrrec a l’aplicació 20.9201.22400, per un
import total de 15.317,00€ €, amb la periodificació següent:

Anualitat Import total, IVA exclòs IVA  Import total, IVA inclòs

2019  7.375,00€  283,50€  7.658,00€

2020 7.375,00€  283,50€  7.658,00€

TOTAL  14.750,00€ 567,00€  15.317,00€

Aquesta autorització resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos dels corresponents exercicis pressupostaris.

Setè.-  Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal per tal que en el termini de 10 dies hàbils a a comptar des del dia següent a la
data de la seva publicació en el  perfil  del  contractant les empreses interessades puguin
presentar les seves propostes.

Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.

Novè. -Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics .



RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de transport escolar sanitari d’una ambulància
tipus B per desplaçar un alumne de Roses al Centre d’educació especial Mare de Déu del
Mont, a Vilafant. a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La Cap de l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 2
de  novembre  de  2018  en  què  s’informa  favorablement  la  contractació  del  servei  de
transport escolar sanitari d’una ambulància tipus B per desplaçar un alumne de Roses al
Centre d’educació especial Mare de Déu del Mont, a Vilafant.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquest servei per tal
d’assolir els objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és delegada i la prestació del servei està prevista a les
fitxes 10.1 i 10.2 del Programa d’Actuació Comarcal.

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques.

El plec de clàusules administratives particulars ha estat informat favorablement pels serveis
jurídics de la corporació. 

Existeix  crèdit  suficient  a  l’aplicació  35.3262.22799  del  vigent  pressupost  del  Consell
Comarcal.

Fonaments de dret

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública 
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
• Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per
RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següents



ACORDS

Primer.-  Aprovar  l’informe memòria de la Cap de l’àrea d’Ensenyament de data 2 de
novembre de 2018.

Segon.-  Iniciar l’expedient de contractació del servei de transport escolar sanitari  d’una
ambulància tipus B per desplaçar un alumne de Roses al Centre d’educació especial Mare
de Déu del Mont, a Vilafant.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de transport escolar sanitari d’una
ambulància tipus B per desplaçar un alumne de Roses al Centre d’educació especial Mare
de Déu del Mont, a Vilafant.

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors de la contractació de l’esmentat servei.

Cinquè.-  Convocar la licitació del servei de transport escolar sanitari  d’una ambulància
tipus B per desplaçar un alumne de Roses al Centre d’educació especial Mare de Déu del
Mont,  a  Vilafant,  per  procediment  simplificat  abreujat  i  tramitació  ordinària,  amb  un
pressupost base de licitació de 28.480,00€, IVA exempt, i un termini d’execució des de l’ 1
de desembre de 2018 fins al 22 de juny de 2019 (curs 2018/2019) i tot el  curs escolar
2019/2020. El servei quedarà interromput durant les vacances escolars.

Sisè.  Autoritzar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació  per  un  import  total  de
28.480,00 €, amb la periodificació següent:

Anualitat Import total, IVA exempt

2018 3.115.00€

2019 15.753,0€

2020 9.612,00€

TOTAL  28.480,00€

Aquesta autorització resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
corresponents exercicis pressupostaris.

Setè.-  Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal per tal que en el termini de 10 dies hàbils a a comptar des del dia següent a la
data de la seva publicació en el  perfil  del  contractant les empreses interessades puguin
presentar les seves propostes.



Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.

Novè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea d’Ensenyament,

Sònia Martínez Juli

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo



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 Centre de Tractament de Residus, fase
2.- Aprovació del Pla de seguretat i salut.-

Fets

Per acord del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de data 22 de maig de 2018 es va

adjudicar el contracte de les obres del Centre de Tractament de Residus, fase 2, a favor de

l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000 SL.

El corresponent contracte es va signar en data 2 de juliol de 2018

L’empresa  Excavaciones Ampurdan 2000 SL ha redactat  el  Pla  de seguretat  i  salut  de

l’obra

El coordinador de seguretat i salut de l’obra en data 8 de novembre de 2018 fa informat

favorablement l’esmentat document.

Fonaments de dret

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de

la Llei de Contractes del Sector Públic.

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes

de seguretat i salut en obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19

de març.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient  proposa a la Junta de Govern,

l'adopció del següent

ACORD

Primer.  -   Aprovar el  Pla de seguretat  i  salut  de les obres del  Centre de Tractament de

Residus, fase 2, redactat per l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000 SL, adjudicatària de

l’obra.



Segon.  -   Instar  el  contractista  per  tal  que  comuniqui  aquesta  aprovació  a  l’autoritat  de

Treball, així com l’obertura del centre de treball, amb caràcter previ a l’inici de les obres.

Tercer.- Notificar  el  present  acord  a  l’empresa  Excavaciones Ampurdan 2000  SL,
adjudicatària del contracte.

Quart.- Sotmetre  el  present  acord  a  la  ratificació  del  Ple  del  Consell  Comarcal  en  la
propera sessió que se celebri.

Cinquè.- Autoritzar indistintament el president  i  el  gerent  perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per a l’execució del present acord.

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi  a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament  i  de  forma potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de reposició  davant  el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

En dono fe,

El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,  El Secretari,

Josep M. Cervera Pinart Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la resolució de la convocatòria d'Ajuts Individuals de Menjador curs
2018-19, d'acord amb l'annex adjunt.-Aprovació.-

Fets

D'acord amb les bases que regulen la convocatòria d'ajuts socioeconòmics de menjador pel
curs 2018-2019, aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 20 de març
2018 i ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 27 de març de 2018.

S'ha obert la corresponent convocatòria pública i  s'han analitzat totes les peticions, i  es
comprova  que  els  beneficiaris  compleixen  els  requisits  establerts  per  les  bases  de  la
convocatòria abans esmentades.

Atès  que  el  Consell  Comarcal  té  delegades,  mitjançant  conveni  subscrit  amb  el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016,
les competències delegades de la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de
l'Alt Empordà.

Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol
relatius a la Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal
de l'Alt Empordà quant a la gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals
explicita l'organització del transport escolar i el finançament per la prestació de serveis.

Atès l'informe de la tècnica de cultura i educació segons el qual proposa l'adjudicació dels
ajuts individuals de menjador per al curs 2018-2019.

Fonaments de dret

• Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els
Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
•  L'article  8  del  Decret  219/1989  que  estableix  la  possibilitat  d'establir  un  conveni
individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
• Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents públics
de titularitat del Departament d'Ensenyament.
• Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal  de  l'Alt  Empordà  per  a  la  delegació  de  competències  quant  a  la  gestió  del



transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en
matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs 2018-2019
per necessitats socioeconòmiques d'acord amb l'annex adjunt que forma part de la proposta.

Segon.- Comunicar aquesta resolució als centres d'ensenyament corresponents únicament a
efectes de facilitar la informació necessària per al desenvolupament del bon funcionament
del centre, sense que se'n pugui fer ús diferent i sempre donant compliment al previst a la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
resta  de  la  normativa  corresponent.  Així  com  als  sol·licitants  afectats  per  al  seu
coneixement i als efectes adients.

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà i es farà efectiu
una vegada rebudes les certificacions corresponents, quedant condicionat el mateix a:

-  L'aprovació  de  l'addenda  econòmica  corresponent  al  conveni  que  aquest  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la
quantia establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.
L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.

Quart.-  Autoritzar  la  despesa  dels  ajuts  individuals  de  menjador,  per  l'import  de
241.289,55 € corresponent al període de setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació
pressupostària  35.3263.48000  del  pressupost  de  2018,  l'import  de  153.604,02  €
corresponent al període de setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària
35.3263.22799  del  pressupost  de  2018,  i  una  despesa  per  l'import  de  377.670,60  €  i
240.423,68 € corresponent al període de gener a juny amb càrrec al pressupost de 2019,
d'acord amb la relació següent:

2018 2019

CENTRE SET-DES GENER-
JUNY

AMPA ESC FLUVIANETS 1.497,30 2.343,60

AMPA ESC JOAN REGLA 3.577,65 5.599,80

ESC SANTA CECILIA (AJUNT) 414,00 648,00



AMPA ESC CABANES 1.925,10 3.013,20

AMPA ESC RUIZ AMADO 8.500,80 13.305,60

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES 7.365,75 11.529,00

AMPA ESC PUIG D'ESQUERS ,00 ,00

AMPA ESC EMPURIES 18.078,00 28.296,00

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA 8.128,20 12.722,40

AMAP ESC JOSEP PALLACH 16.974,00 26.568,00

AMPA ESC SALVADOR DALI 18.933,60 29.635,20

AMPA ESC SANT PAU 12.085,35 18.916,20

AMPA ESC AMISTAT 28.089,90 43.966,80

COR DE MARIA 9.197,70 14.396,40

LA SALLE 7.272,60 11.383,20

ESCOLAPIES FIGUERES 6.203,10 9.709,20

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO 6.182,40 9.676,80

ESC LES SALINES (AJUNT.)  ,00 ,00

AMPA ESC RAMON MUNTANER 1.069,50 1.674,00

AMPA ESC PONT DE MOLINS 3.312,00 5.184,00

AMPA ESC ELS GRECS 20.079,00 31.428,00

AMPA ESC NARCIS MONTURIOL 12.627,00 19.764,00

AMPA ESC M. VAYREDA (ROSES) 11.153,85 17.458,20

CENTRE ESCOLAR EMPORDA 213,90 334,80

AMPA ESC LLAGUT 13.869,00 21.708,00

AMPA ESC TERRAPRIMS 1.925,10 3.013,20

AMPA ESC SANTIAGO RATES 5.989,20 9.374,40

AMPA ESC SOL I VENT 6.944,85 10.870,20

AMPA ESC LES MELIES 5.589,00 8.748,00

ESC VENTALLÓ (AJUNT.) 2.318,40 3.628,80

CEE MARE DE DEU DEL MONT 1.773,30 2.775,60

                                  241.289,55          377.670,60



SERHS FOOD AREA, SL  SET-DES GENER-JUNY

ESC L'ESCULAPI 2.546,10 3.985,20

ESC ELS VALENTINS  ,00  ,00

ESC VALLGARRIGA 7.426,13 11.623,50

ESC GARRIGAS

ESC PUIG SEGALAR 212,18 332,10

ESC JOAQUIM VALLMAJO 1.645,65 2.575,80

ESC TRAMUNTANA 182,85 286,20

ESC MARIA PAGES 365,70 572,40

ESC SANT ANDREU 365,70 572,40

ESC MN. JOSEP M ALBERT 731,40 1.144,80

ESC GONÇAL COMELLAS 548,55 858,60

ESC MONTSERRAT VAYREDA 1.279,95 2.003,40

ESC LLERS 2.182,13  3.415,50

ESC LLUIS M. VIDAL 793,50 1.242,00

ESC ELS DOLMENS 793,50 1.242,00

ESC MONT ROIG ,00  ,00

ESC SANT SEBASTIA 1.388,63 2.173,50

ESC ANTONI BALMANYA  ,00 ,00

ESC MANUEL DE PEDROLO

ESC PARC DE LES AIGUES 26.102,70 40.856,40

ESC TERESA DE PALLEJA 1.606,32 2.514,24

ESC ANICET DE PAGES 6.224,49 9.742,68

ESC JOSEP POUS I PAGES 13.452,93 21.056,76

ES EL BRUEL  19.677,42 30.799,44

ESC JOAQUIM CUSI 21.636,68 33.866,10

ESC CARME GUASCH 8.771,63 13.729,50

ESC EL FAR 1.754,33 2.745,90

ESC TORRE D'EN REIG 1.559,40 2.440,80

                                                 121.247,85           189.779,24



EUREST SET-DES GENER-JUNY

ESC JOSEP DE RIBOT OLIVAS  3.738,42 5.851,44

ESC CARITAT SERINYANA  1.869,21  2.925,72

ESC JAUME VICENS VIVES 10.885,44  17.038,08

ES PAU  750,72  1.175,04

ESC JOAQUIM GIFRE  2.252,16 3.525,12

ESC MARTI INGLES  3.190,56  4.993,92

                                                   22.686,51            35.509,32

FUNDESPLAI SET-DES GENER-JUNY

ESC POMPEU FABRA  8.288,28  12.972,96

ESC LES CLISQUES 197,34  308,88

ESC SANT JAUME  1.184,04  1.853,28

                                                    9.669,66            15.135,12

TOTAL AIM: 394.893,57 618.094,28

Cinquè.- Establir que els directors dels centres hauran de comunicar al Consell Comarcal
les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així
mateix,  el  director del  centre,  i  si  s'escau el  President/a i  Secretari/a de l'AMPA, quan
finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell
Comarcal.

Sisè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.

Setè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica

La consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  resolució  de la  convocatòria  del  Menjador  Obligatori  de  centres
públics curs 2018-19.- 

Fets

D'acord amb les  bases  que regulen la convocatòria del  menjador obligatori  per al  curs
2018-2019, aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 20 de març de
2018 i ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 27 de març de 2018, caldrà efectuar el
pagament  dels  alumnes  que  ho  han  sol·licitat  que  compleixin  els  requisits  i  que  s'han
quedat a menjador.

La previsió pressupostària per els alumnes amb menjador obligatori per al curs 2018-2019
és de 773.827,72 €.

L'import  que  ens  transfereix  la  Generalitat  de  Catalunya  per  al  concepte  de  menjador
obligatori segons conveni és de 773.827,72€.

Existeix  crèdit  adequat  i  suficient  a  les  aplicacions  pressupostàries  35.3263.22799  i
35.3263.48000.

Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/17922014 de 24 de juliol
relatius a la Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal
de l'Alt Empordà quant a la gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals
explicita l'organització del transport escolar i el finançament per la prestació de serveis.

Atès l'informe de la tècnica de cultura i educació, segons el qual proposa l'adjudicació de
menjador obligatori a les sol·licituds presentades per al curs 2018-2019 que compleixin els
requisits de les bases així com la quantitat atorgades als centres escolars.

Fonaments de dret

• Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els
Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
•  L'article  8  del  Decret  219/1989  que  estableix  la  possibilitat  d'establir  un  conveni
individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.



• Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal  de  l'Alt  Empordà  per  a  la  delegació  de  competències  quant  a  la  gestió  del
transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en
matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016.
•  Bases  de  la  convocatòria  del  menjador  obligatori  i  d'ajuts  individuals  de  menjador
aprovades pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 27 de març de 2018.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:

ACORD

Primer.- Estimar les sol·licituds presentades de menjador obligatori per al curs 2018-2019
que compleixin els requisits de les bases i que es relacionen a l'annex adjunt.

Segon.-  Autoritzar  la  despesa  del  menjador  obligatori,  per  l'import  de  216.508,06  €
corresponent al període de setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària
35.3263.48000 del pressupost de 2018, l'import de 85.153,59 € corresponent al període de
setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.22799 del pressupost
de 2018, i una despesa per l'import de 338.882,19 € i 133.283,88 € corresponent al període
de gener a juny de 2019 amb càrrec al pressupost de 2019, d'acord amb la relació següent:

2018 2019

ENS GESTOR  SET-DES  GENER-JUNY

AMPA ESC JOAN REGLA 10.101,60  15.811,20

AMPA ESC CABANES 4.705,80  7.365,60

AMPA ESC RUIZ AMADO  1.545,60 2.419,20

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES  14.731,50  23.058,00

AMPA ESC AMISTAT  2.035,50  3.186,00

AMPA ESC JOSEP PALLACH 393,16  615,39

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA  2.566,80  4.017,60

AMPA ESC SALVADOR DALI 1.545,60  2.419,20

AMPA ESC SANT PAU  1.169,55 1.830,60

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO  7.728,00 12.096,00

AMPA ESC RAMON MUNTANER  10.267,20 16.070,40

AMPA ESC TRAMUNTANA 828,00 1.296,00

AMPA ESC LLAGUT 11.178,00 17.496,00



AMPA ESC TERRAPRIMS 23.956,80 37.497,60

AMPA ESC SOL I VENT 5.892,60 9.223,20

AMPA ESC LES MELIES 4.968,00 7.776,00

AJUNTAMENT DE VENTALLO 4.636,80  7.257,60

AMPA ESC SATIAGO RATES 9.839,40 15.400,80

CEE MARE DE DEU DEL MONT  98.418,15 154.045,80

                                                       216.508,06              338.882,19

SERFS FOOD AREA, SL

ESC GARRIGAS 1.697,40  2.656,80

ESC PUIG SEGALAR 848,70 1.328,40

ESC ELS VALENTINS 1.273,05 1.992,60

ESC SANT ANDREU 731,40 1.144,80

ESC MONTSERRAT VAYREDA 1.097,10 1.717,20

ESC JOAQUIM VALLMAJO 7.314,00 11.448,00

ESC LLERS 24.598,50 38.502,00

ESC ANTONI BALMANYA 396,75 621,00

ESC LLUIS M. VIDAL 4.364,25 6.831,00

ESC SANT SEBASTIA 2.777,25 4.347,00

ESC TERESA DE PALLEJA 10.039,50 15.714,00

ESC EL FAR D'EMPORDÀ 5.847,75 9.153,00

ESC JOSEP POUS I PAGES 803,16 1.257,12

ESC TORRE D'EN REIG 779,70 1.220,40

ESC CARME GUASCH 3.118,80 4.881,60

                                 65.687,31              102.814,92
 
EUREST

ESC JOSEP RIBOT OLIVAS  9.138,36 14.303,52

ESC JOAQUIM GIFRE  6.381,12 9.987,84

                                             15.519,48                 24.291,36

FUNDAESPLAI



ESC LES CLISQUES      3.946,80         6.177,60

                                                       TOTAL MO:     301.661,65              472.166,07

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor del servei de menjador, i es farà
efectiu una vegada rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:

-  L'aprovació  de  l'addenda  econòmica  corresponent  al  conveni  que  aquest  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la
quantia establerta.
-  La  transferència  per  la  Generalitat  de  la  consignació  econòmica  corresponent.  L'ajut
s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan l'alumne
hagi fet ús del servei de menjador del centre.

Quart.- Establir que els ens gestors del servei de menjador hauran de comunicar al Consell
Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs
escolar. Així mateix, quan finalitzi el mes certificarà la destinació dels ajuts, segons model
que trametrà el Consell Comarcal.

Cinquè.-  Facultar  indistintament  el  president  i  el  gerent  perquè  realitzin  tants  actes  i
gestions com calguin per executar el present acord.

Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de l'obra de naturalització de l'entorn de la muralla de
ponent de la Ciutadella de Roses.- Correcció d’error material en l’acord adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’octubre de 2018 es va adjudicar el contracte

de l’obra de naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de Roses a

favor de l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, amb CIF B17612748.

A l’apartat primer de l’esmentat acord es deia que el contracte s’adjudicava «pel preu de
tres-cents  nou  mil  cent  cinquanta  euros  amb  setanta-cinc  cèntims  (309.150,75€),  IVA
exclòs, que més 64.921,66 en concepte d’IVA, fan un total de 364.072,41€.»

La suma del preu d’adjudicació sense IVA i l’import corresponent a l’IVA fan un total de
374.072,41€,  tal  com  per  altra  banda  ja  constava  a  l’oferta  del  licitador,  i  no  de
364.072,41€, tal com erròniament s’ha transcrit a l’acord.

L'article  109.2  de  la  Llei  39/2015  permet  a  les  administracions  púbiques  rectificar  en
qualsevol moment els errors materials, aritmètics o de fet dels seus actes.

Fonaments de dret

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

públiques.

Per  tot  això,  el  conseller  delegat  de  l'Àrea de Turisme proposa a  la  Junta  de Govern,

l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Rectificar  l’apartat  primer de l’acord d’adjudicació del  contracte  de l’obra de
naturalització de l’entorn de la muralla de  ponent   la Ciutadella de Roses de manera que



allà on diu «pel preu de tres-cents nou mil cent cinquanta euros amb setanta-cinc cèntims
(309.150,75€),  IVA  exclòs,  que  més  64.921,66  en  concepte  d’IVA,  fan  un  total  de
364.072,41€, ha de dir «pel preu de tres-cents nou mil cent cinquanta euros amb setanta-
cinc cèntims (309.150,75€), IVA exclòs, que més 64.921,66 en concepte d’IVA, fan un
total de 374.072,41€.»

Segon.-  Donar trasllat del present acord als licitadors i a  l'àrea d'Intervenció de Fons del
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Tercer- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present  acord.

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi  a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament  i  de  forma potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de reposició  davant  el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo


