
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  contractació  del  servei  de  gestió  de  les  xarxes  socials  del  Consell
Comarcal.- Pròrroga del contracte.-

Fets

La Junta de Govern, en sessió de data 21 de febrer de 2017, va adjudicar el contracte del
servei de gestió de les xarxes socials del Consell Comarcal a favor de l’empresa BeCOM
Serveis de Comunicació SCP, amb CIF núm. J5519814,  pel preu de 4.000,00€ anuals, IVA
exclòs (4.840,00€, IVA inclòs).
 
El contracte es va formalitzar en data 1 de març de 2017 i la seva durada era de dos anys a
comptar des de la seva signatura,  amb possibilitat d’una pròrroga anual, d'acord amb allò
establert a la clàusula setena del plec de clàusules administratives particulars.

En data 28 de febrer de 2019 finalitza el termini d'execució del contracte

El gerent del Consell Comarcal, en data 5 de febrer de 2019, 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 Presidència  proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD

Primer.  -   Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del servei
de  gestió  de  les  xarxes  socials  del  Consell  Comarcal  subscrit  amb l’empresa  BeCOM
Serveis de Comunicació SCP, de manera que els efectes administratius i econòmics de la
pròrroga  seran des de l’1 de març de 2019 fins al 28 de febrer de 2020.



Segon.  -    Autoritzar i  disposar  una  despesa  màxima  de 4.033,33€,  IVA inclòs,  per a
l’exercici 2019, amb càrrec a la partida 20.9201.22602 del pressupost. I per a l’exercici
2020,  una despesa màxima de 806,67€, IVA  inclòs, condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient al corresponent pressupost.

Tercer.- Donar-ne trasllat a l'interessat, així com també a l'àrea administrativa d'Intervenció
de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- 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 és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar
els recursos següents:
Potestativament i amb caràcter previ, recurs de reposició davant l’òrgan que l'ha dictat en el
termini d'un mes a comptar des del  dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
Transcorregut el termini d’un mes a comptar des 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 i, en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà
interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què
presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.
El  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de  Girona,  en  el
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de
l'acord o de la seva publicació, o en el  termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al de la recepció de la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició. (Art.
46.1 i 46.4 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de
13 de juliol de 1998).
Qualsevol  altre  que  sigui  procedent  (art.  58.2  de  la  Llei  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La Presidenta,

Montserrat Mindan Cortada

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 sol·licitud d'assessorament tècnic per part dels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal, presentada per l'Ajuntament de Ventalló.

Fets

Que l'Ajuntament de Ventalló ha tramès a aquest Consell Comarcal una sol·licitud, de data
23 de gener de 2019 i amb núm. de registre d’entrada 2019/928, on es demana que els
Serveis Tècnics comarcals puguin efectuar assessorament tècnic municipal.

Que aquesta petició suposa continuar amb un assessorament, per un import de 10.000 €
anuals,  que es va iniciar  l'any 2015 segons acord de Junta de Govern d'aquest  Consell
Comarcal de data 19 de maig de 2015, en els termes que es transcriuen a continuació:

• Servei presencial a l'Ajuntament de 3,5 hores setmanals de l'arquitecte tècnic
•  Realitzar  tasques  d'arquitectura  i  enginyeria  tècnica  per  dur  a  terme des  del  Consell
Comarcal amb un temps de dedicació d'un 25% (del temps presencial per l'arquitecte tècnic
a l'Ajuntament).
• Redacció d'un projecte d'edificació, d'urbanització o d'enginyeria tècnica, de fins a 80.000
€ de pressupost d'execució material (PEM), a l'any.
• Redacció de les memòries valorades per presentar al PUOSC i per obtenir subvencions. 

Que l'Ajuntament de Ventalló ha sol·licitat per aquest 2019 l'assessorament tècnic en els
mateixos termes.

Que l'import  fixat  de 10.000 € per a l'exercici  2019 és el  que resulta de l'aplicació de
l'Ordenança  Fiscal  núm.  1  reguladora  de  la  taxa  per  a  la  realització  d’activitats
administratives, apartat "a) Assistència tècnica, del punt B. Serveis Tècnics", en la qual es
fixen  25,17  €/h  per  la  realització  de  projectes  d'assistència  tècnica,  obres,  memòries
valorades i assessorament tècnic, entre d'altres.

Que aquest import és el resultat de comptabilitzar les hores que es destinaran a aquests
treballs de la forma següent:



- Les 3,5 h setmanals per 11 mesos resulten 154 h/any
- El 25% de la dedicació anterior són 38,50 h/any
- El desplaçament de 50 minuts setmanals són unes 37 h/any
- Per dur a terme els treballs de redacció d'un projecte anual així com memòries valorades
que es requereixin, es comptabilitzen 24 dies de dedicació al 100% d'un tècnic, la qual cosa
en resulta un total de 168 h.

Que  el  total  d'hores  anuals  de  de  dedicació  que  s'han  previst  és  de  397,50,  les  quals
valorades en 25,17 €/h resulten un total de 10.005 € que s'arrodoneixen a 10.000 € 

Que el Ple del Consell Comarcal en sessió de data 27 de novembre de 2018 va aprovar la
creació d’un nou servei  d’assistència tècnica per als  ajuntaments.  Que durant  el  decurs
d’aquest 2019 es preveu fer la contractació de tècnics per dur a terme aquest servei.

Que l’assessorament tècnic que ens sol·licita l’Ajuntament de Ventalló es durà a terme fins
que entri en funcionament el nou servei esmentat, el qual haurà d’estar sol·licitat novament
per l’Ajuntament i amb les condicions que estableixen les seves bases.

Fonaments de dret

•  Llei  39/2015 d'1  d'octubre de procediment  administratiu comú de les administracions
públiques.
• 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 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).
•  Llei  26/2010,  de 3 d’agost,  de règim jurídic i  de procediment  de les  administracions
públiques de Catalunya.
• Ordenances Fiscals del Conseller Comarcal de l’Alt Empordà per a l’any 2018.

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

ACORD

Primer.-  Acceptar  la  sol·licitud  formulada  per  l’Ajuntament  de  Ventalló  per  a
l’assessorament tècnic per part dels tècnics d’aquest Consell Comarcal, en els termes que
s’especifiquen en la part expositiva del present acord.



Segon.-  Fixar  per  a  realització del  servei  d’assessorament  tècnic  esmentat,  l’import  de
10.000,00  euros  per  a  l’exercici  2019  o  fins  que  entri  en  funcionament  el  nou  servei
esmentat, resultat de l’aplicació de l’article 5 B) Serveis tècnics, Assistència tècnica, apartat
a)  de l’Ordenança Fiscal  núm. 1 reguladora de la taxa per a la realització de serveis i
activitats  administratives.  La forma de pagament  serà  trimestralment  i  per  domiciliació
bancària.

Tercer.- Consignar la quantitat esmentada a la partida 25.46202 del vigent pressupost.

Quart.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Ventalló i a les àrees de Serveis
Tècnics i Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

Cinquè.- Facultar la presidenta, senyora Montserrat  Mindan i Cortada, i el gerent, senyor
Josep  M.  Marcé i  Company,  per  a  la  signatura  de  la  documentació  necessària  per  a
l’efectivitat dels presents acords.

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi  a la via administrativa, s’haurà d'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 amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  del  dia  hàbil  següent  a  la  recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics,

Prenc raó, En dono fe,
Cap d’intervenció, El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte 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  imposició  de  penalitats  al  Grup  empresarial  J.  Terradas,  SL,
Ampurdan Bus, SL, Microbusos Barceló, SL en els itineraris 22R1 i 20R1, per la situació
reflectida el dia 19 de novembre de 2018

Fets

PRIMER

Atès que en data 19 de novembre de 2018, degut a les pluges del cap de setmana i havent
publicat una nota a la web del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en què s'informava que
el transport escolar no quedava suspès.

Es fa  un seguiment per  la correcta realització dels  itineraris  de  transport  escolar,  entre

d'altres, els itineraris 22R1 i 20R1, per la parada de Mollet de Peralada.

L'acompanyant de transport escolar dels dos itineraris (22R1 i 20R1) és Sílvia Pot i després

de varis intents es deixa un missatge a la bústia de veu per a que ens truqui, però no ho fa

en cap moment.

Veient  la impossibilitat  de parlar  amb l'acompanyant  de transport  escolar  Sílvia Pot,  es

truca a en Jaume Terradas, com a responsable del Grup empresarial i aquest comenta que

no sap res i que quan tingui alguna notícia ens ho farà saber.

Constato que truca en Jaume per dir que la parada de Mollet de Peralada no es pot realitzar,

perquè la carretera està tallada i se li trasllada la nostra disconformitat, ja que ningú ens ha

avisat per poder gestionar aquesta incidència.

Al  llarg  del  matí  es  reben diferents  trucades  per  comunicar-nos  la  disconformitat  amb

l'anul·lació de la parada de Mollet de Peralada, quan la carretera estava oberta i que havien

rebut un whatsapp de l'acompanyant Sílvia Pot per comunicar que la parada de Mollet de

Peralada a la tarda també quedava suspesa.

Es realitza una inspecció a la carretera que va de Peralada a Mollet de Peralada (GIP-6021)

i es comprova que és perfectament transitable i se li comunica a en Jaume Terradas, per a

que al migdia i a la tarda realitzin aquesta parada de transport escolar.



Es rep un mail des de l'Ajuntament de Mollet de Peralada per rebre alguna explicació del

caos del transport escolar al matí del dilluns 19 de novembre de 2018, on entre altres, ens

comuniquen que "avui a les 08:06h han rebut un wsp que no hi hauria servei de bus perquè

encara hi havia carreteres tallades i no podien passar. La carretera de Mollet a Peralada la

GIP-6021 aquest matí, NO estava tallada. I a la tarda continuen sense servei ".

Considero que hi ha diferents incompliments greus:

1-  Per  haver  deixat  de  prestar  el  servei.  L'empresa  va  actuar  per  decisió  pròpia  sense

consultar-ho  amb  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà.  Aquest  Ens  havia  emès

instruccions de no suspendre el servei.

2-  Deficiència  greus en la  prestació del  servei.  La monitora  sense consultar-ho amb el

Consell Comarcal va passar whatsapp als pares dels alumnes comunicant que no hi havia

transport escolar. Els menors tenen protecció de dades de noms i cognoms i a la monitora

no li havíem facilitat les dades, per la qual cosa no estava autoritzada.

En data 11 de desembre de 2018, amb Registre de Sortida 2018-10710 i acceptada en data

12 de desembre de 2018 per la Sra. Maria Carmen Pérez Martín amb DNI 40432637V, es

notifica al Grup empresarial J. Terradas, SL, Ampurdan Bus, SL, Microbusos Barceló, SL

de l'inici d'incoació d'expedient d'imposició de penalitats pels itineraris 22R1 i 20R1, per la

situació reflectida el dia 19 de novembre de 2018.

Se li dóna tràmit d'audiència al concessionari per un termini de deu dies hàbils,  on, en

aquest termini, al·leguen que:

1- Els fets exposats no s'ajusten a la realitat dels fets del dilluns 19 de novembre.

2- El  conductor i  l'acompanyant  dels itineraris  22R1 i  20R1 van fer  el  recorregut  amb

normalitat  i  que  una  vegada  passada  la  població  de  Peralada  es  van  trobar  uns  cons

indicatius que tallaven la circulació de vehicles de la carretera GIP-6021 en direcció Mollet

de Peralada.

3- L'acompanyant de la ruta, Sra. Sílvia Pot, manifesta que en cap moment va rebre cap

trucada  al  seu  mòbil  per  part  d'aquest  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  ni  té  cap

missatge a la seva bústia de veu.

4- La Sra. Sílvia Pot, en el moment que no varen poder seguir realitzant el recorregut va

comunicar-ho a la responsable de l'empresa Sra. Maria del Carmen Pérez, la qual va donar

la  consigna  del  fet  que  no  passessin  per  la  carretera  i  mantinguessin  la  seguretat  dels

escolars i no ho va comunicar al Consell Comarcal perquè estava realitzant un altre servei



de transport escolar i una vegada acabat el Consell Comarcal ja s'havia posat en contacte

amb l'altre responsable de l'empresa.

5- La Sra. Sílvia Pot, manifesta que en cap moment va passar cap whatsapp per comunicar

que la parada de Mollet de Peralada a la tarda també quedava suspesa.

6-  Que el  mail rebut  per  part  de  l'Ajuntament  de Mollet  de  Peralada a  aquest  Consell

Comarcal de l'Alt Empordà per rebre una explicació de la incidència del transport escolar,

va enviar-lo sense tota la informació actualitzada i no estava al corrent de la situació.

Fetes totes les comprovacions es conclou que:

1- Es demana al Cos de Mossos d'Esquadra si la carretera de Peralada a Mollet de Peralada,

GIP-6021, estava tallada i ens comuniquen que el dia 19 de novembre, per inundacions, no

els hi consta cap afectació en la carretera GIP-6021 entre Peralada i Mollet de Peralada.

2- Es demana el detall de totes les trucades que es realitzen des del Consell Comarcal de

l'Alt Empordà durant el mes de novembre i es conclou que:

Al telèfon de la Sra. Sílvia Pot, 636839375 es va trucar el dia 19 de novembre en dues

ocasions: 07:54h amb una durada de 12 segons.

08:04h amb una durada de 2 segons

Per tant, en la primera trucada és quan se li deixa un missatge a la bústia de veu i en la

segona trucada torna a saltar la bústia de veu.

Al telèfon del responsable de l'empresa, Sr. Jaume Terradas, 606380701 es va trucar el dia

19 de novembre en tres ocasions:

08:06h amb una durada de 59 segons

12:11h amb una durada de 3 minuts i 6 segons

13:21h amb una durada de 58 segons.

Per tant, en la primera trucada és quan es truca per saber què en sap. La segona trucada la

realitza el gerent del Consell Comarcal per informar-se de la situació i la tercera trucada es

realitza una vegada realitzada la inspecció.

3- Des de l'Ajuntament de Mollet no ens poden enviar captura del whatsapp que va rebre

una regidora, com a mare afectada del transport escolar, per problemes tècnics, però ens

manifesten que si no fos així, com haurien comunicat als pares que no hi havia transport



escolar i van deixar-los a la parada esperant? Més sabent que des del Consell Comarcal es

va comunicar que el transport escolar no quedava suspès.

SEGON

De  conformitat  amb  la  legislació  en  matèria  de  contractes,  els  plecs  o  el  document

contractual poden preveure penalitats per al cas de compliment defectuós de la prestació

objecte  d'aquest.  Aquestes  penalitats  hauran  de  ser  proporcionals  a  la  gravetat  de

l'incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10 per 100 del pressupost del

contracte.

Així mateix, segons l'article 67.2.r) del RGLCAP, els PCAP han de fer un especial esment

de les penalitats administratives que siguin d'aplicació en compliment del que estableix la

legislació de contractes del sector públic.

Per la seva banda, l'article 127.1.4 RSCL atribueix a la Corporació la potestat d'imposar al

contractista les correccions pertinents per raó de les infraccions que cometés.

L’informe tècnic de data 22 de gener de 2019, signat per la responsable del contracte i

òrgan  instructor  d’aquest  procediment  sancionador,  la  cap  de  l’àrea  d’ensenyament,

estableix  de  manera  motivada  els  fets  que  es  consideren  provats  com  a  constitució

d’infracció en la prestació del servei, que són els següents:

- Deixar de prestar el servei.

- Deficiències greus en la prestació del servei.

D’acord amb la clàusula tretzena del PCAP que regeix el contracte de transport escolar

(itineraris 22R1 i 20R1), la qualificació jurídica d’aquests fets constitueix infracció greu.

La persona responsable dels fets constitutius d’infracció és el Grup empresarial J. Terradas,

SL, Ampurdan Bus, SL, Microbusos Barceló, SL, d’acord amb l’informe tècnic de data 22

de  gener  de  2019,  signat  per  la  responsable  del  contracte  i  òrgan  instructor  d’aquest

procediment sancionador, empresa adjudicatària dels itineraris 22R1 i 20R1 del servei de

transport escolar.

D’acord amb la clàusula tretzena del PCAP que regeix el contracte del servei transport

escolar, la sanció que es proposa ha de ser de 150 € a 300€.

Amb  relació  a  les  al·legacions  manifestades  pel  Grup  empresarial  J.  Terradas,  SL,

Ampurdan  Bus,  SL,  Microbusos  Barceló,  SL  i  atès  l’informe  de  la  cap  de  l’àrea

d’ensenyament, cal observar que l’empresa ha comès infraccions qualificades com a greus



en el PCAP que regeix el contracte, de manera que s'entén per aquesta Secretaria que cal

procedir  a  la  desestimació  de  les  al·legacions  presentades  pe  rel  Grup  empresarial  J.

Terradas, SL, Ampurdan Bus, SL, Microbusos Barceló, SL.

Vist l'informe tècnic favorable de data 22 de gener de 2019.

vist l'informe jurídic favorable de data 29 de gener de 2019.

Fonaments de dret

• 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.

• Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de

la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

• Decret de 17 de juny de 1955 pel que s’aprova el Reglament de Serveis de les

Corporacions Locals (RSCL)

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

l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Desestimar les  al·legacions presentades  pel  Grup empresarial  J.  Terradas,  SL,
Ampurdan Bus, SL, Microbusos Barceló, SL en data 19 de desembre de 2018.

Segon.-  Per  tot  l'exposat,  es  proposa  imposar  al  Grup  empresarial  J.  Terradas,  SL,
Ampurdan Bus, SL, Microbusos Barceló, SL, com a contractista del servei de transport
escolar (itinerari 22R1 i 20R1) des del curs 1996-1997, gestionat pel Consell Comarcal de
l'Alt Empordà, una penalització total de 300 €, atenent al criteri de penalitzacions contingut
en  el  PCAP que  regeix  el  contracte  (clàusula  tretzena),  per  l’incompliment  de  les



condicions  contemplades  en  el  PCAP,  consistents  en:  «Deixar  de  prestar  el  servei»  i
«deficiències greus en la prestació del servei», que es classifiquen segons el mateix PCAP
com infraccions greus.

Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la propera sessió que
tingui lloc.

Quart.- Notificar la present resolució al  Grup empresarial J. Terradas, SL, Ampurdan Bus,
SL, Microbusos Barceló, SL i als serveis econòmics d'aquest Consell Comarcal.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,

Prenc raó, En dono fe,
Cap d'Intervenció, El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Muñoz Cameo


