
 

 

R/N: 02/FFR/ep (Núm. Exp: 2020/736) 
 
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 manteniment del jardí del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.- 

 

Fets 

 

La Cap de l’àrea  de Serveis Tècnics del Consell Comarcal va emetre informe-memòria de data 

29 de maig de 2020 en què s’informava favorablement la contractació del servei de 

manteniment del jardí del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

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

La competència objecte d’aquest contracte és una competència pròpia. 

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

El plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació han estat 
informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació. 

Existeix crèdit suficient a l’aplicació 20.9201.21200 del vigent pressupost del Consell 
Comarcal. 

 

Fonaments de dret 

 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 

contractes de les administracions públiques. 
• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei. 
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 



 

 

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local 
d’acord amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 
de juliol de 2019. 

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 emès per la cap de l’àrea de Serveis Tècnics. 

Segon. Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment del jardí del Consell 
Comarcal. 

Tercer. Aprovar l’expedient de contractació. 

Quart. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte. 

Cinquè. Convocar la licitació del servei de manteniment del jardí del Consell Comarcal per 
procediment obert simplificat abreujat, amb caràcter reservat a centres especials de treball, 
amb un pressupost base de licitació de 18.849,92 €, que més 3.958,48 € en concepte del 
21% d’IVA, fa un total de 22.808,40 €, i una durada de quatre anys. 

Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 
22.808,40 €, amb la periodificació següent: 

Anualitat Preu IVA Import total 

2020 1.178,12 € 247,40 € 1.425,52 € 

2021 4.712,48 € 989,62 € 5.702,10 € 

2022 4.712,48 € 989,62 € 5.702,10 € 

2023 4.712,48 € 989,62 € 5.702,10 € 

2024 3.534,36 € 742,22 € 4.276,58 € 

Total 18.849,92 € 3.958,48 € 22.808,40 € 



 

 

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2020 s’efectuarà amb 
càrrec a la partida 20.9201.21200 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries 
corresponents. 

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 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 tants 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. 

 
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, 
 
 
En dono fe, 
 
La Secretària delegada, 
 
 
 
Francesca Falcó Roig 



 

 

R/N://ag (Núm. Exp:2020/900) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de l’expedient 
Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida 
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus 
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de l'Armentera. 
 
Fets.- 
 
Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions 
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  
el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li deleguin els municipis. Així mateix, 
d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell Comarcal pot rebre la delegació de les 
competències en matèria de gestió de residus. 
 
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que regeix 
la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, 
paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la 
comarca. 
 
L’Ajuntament de l'Armentera, en sessió de Ple del 10 de juny de 2020 va aprovar el conveni de 
delegació de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-
cartró i envasos de vidre dels residus municipals. 
 
Correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en que intervé o participa, d’acord 
amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient i l'informe jurídic emès en l'aprovació 
del conveni marc i que vincula a tots els convenis que es derivin del mateix. 
 
Fonaments de dret 
 
- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic 



 

 

- 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). 

- Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei 
9/2008, de 10 de juliol. 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus, 

- L’òrgan competent per adoptar el següent acord es la Junta de Govern Local d’acord amb 
el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019] 

 
Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient s’ha informat favorablement la present 
resolució. 
 
Per tot això, la consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient proposa l’adopció dels acords 
següents: 
 
 
Primer.- Aprovar el conveni per a la delegació de les competències per a la recollida selectiva 
de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals 
entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de l'Armentera. 

Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014. 
 
Tercer.- Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.-  Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli, 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.- Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de l'Armentera i a l'Àrea de Medi Ambient 
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients. 
 
 
 
 
 



 

 

La  consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient, 
 
 
 
 
 
En dono fe,   
La secretària delegada 
 
 
 
 
 
Francesca Falcó i Roig 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N://mr (Núm. Exp:2019/1809) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a contractació del servei d'assessorament jurídic del servei d'informació i 
atenció a les dones (SIAD)  i el Servei d'atenció integral LGTBI (SAI).- Requeriment de  
documentació oferta més avantatjosa lot 1 

 

Fets 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 18 de febrer de 2020 es va aprovar l’expedient de 
contractació i la licitació del servei d’assessorament jurídic del Servei de primera acollida i del 
Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i el Servei d’atenció integral LGTBI (SAI), 
dividit en dos lots: 

• Lot 1:  servei d’assessorament jurídic en estrangeria del Servei de primera acollida, 
amb  un pressupost de licitació de 16.204,32€, IVA inclòs, dels quals 13.392,00€ 
corresponen al preu del contracte i 2.812,32€ a l’IVA. 

• Lot 2:  servei d’assessorament jurídic del Servei d’informació i atenció a les dones 
(SIAD) i el Servei d’atenció integral LGTBI (SAI), amb un pressupost de licitació de 
16.204,32€, IVA inclòs, dels quals 13.392,00€ corresponen al preu del contracte   i 
2.812,32€ a l’IVA 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 10 de març de 2020, 
es va presentar una única oferta per al lot 1,  per part de Càritas Diocesana de Girona. 

La Mesa de Contractació, reunida en data 5 de juny de 2020, va proposar l’adjudicació del 
contracte a favor de Càritas Diocesana de Girona per tractar-se de l’única oferta presentada, 
de forma condicionada a l’esmena de les omissions i/o defectes detectats en la documentació 
presentada. 

Càritas Diocesana de Girona ha efectuat en temps i forma les esmenes requerides 

Càritas Diocesana de Girona figura inscrita al RELI i s’ha comprovat les dades que hi consten 

 



 

 

Fonaments de dret 

 

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

• RD 1098/2001, de 12 d’octubre,pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 

• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no s’oposi a la Llei. 

• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

Per tot això, el conseller delegat de l’àrea de Benestar proposa a la Junta de Govern l'adopció 
del següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Acceptar la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació. 

 

Segon.- Requerir Càritas Diocesana de Girona  perquè en el termini de deu dies hàbils des 
de l’endemà de la notificació del present acord presenti la documentació que tot seguit 
s’indica, d’acord amb les previsions de la clàusula 15.2 del plec de clàusules administratives 
particulars, amb l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que ha retirat la seva oferta: 

• Comptes anuals dels tres darrers exercicis conclosos, inscrits en el Registre Mercantil  
o registre oficial que correspongui. 

• Resguard acreditatiu de la vigència de la pòlissa de responsabilitat civil 

• Indicació de l’advocat/advocada adscrit al contracte i documentació acreditativa  de  
la  seva titulació, col.legiació i experiència, així com de la seva afiliació i alta a a la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. 

• Indicació del personal (advocat/da) addicional adscrit al contracte i documentació 
acreditativa de la seva titulació, col.legiació  i experiència, així com de la seva afiliació 
i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. 

• Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva per import de 669,60€. 

 



 

 

 

RECURSOS 

 
Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
El conseller delegat de l'àrea de Benestar, 
 
 
 
 
 
En dono fe, 
La secretària delegada, 
 
 
 
Francesca Falcó Roig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N:02/FFR/pa (Núm. Exp:2019/1809) 
 
 
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'assessorament jurídic del servei d'informació i 
atenció a les dones (SIAD)  i el Servei d'atenció integral LGTBI (SAI).- Requeriment de  
documentació oferta més avantatjosa lot 2.- 

 

Fets 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 18 de febrer de 2020 es va aprovar l’expedient de 
contractació i la licitació del servei d’assessorament jurídic del Servei de primera acollida i del 
Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i el Servei d’atenció integral LGTBI (SAI), 
dividit en dos lots: 

• Lot 1:  servei d’assessorament jurídic en estrangeria del Servei de primera acollida, 
amb  un pressupost de licitació de 16.204,32€, IVA inclòs, dels quals 13.392,00€ 
corresponen al preu del contracte i 2.812,32€ a l’IVA. 

• Lot 2:  servei d’assessorament jurídic del Servei d’informació i atenció a les dones 
(SIAD) i el Servei d’atenció integral LGTBI (SAI), amb un pressupost de licitació de 
16.204,32€, IVA inclòs, dels quals 13.392,00€ corresponen al preu del contracte   i 
2.812,32€ a l’IVA 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 10 de març de 2020, 
es va presentar una única oferta per al lot 2, per part de la Fundació Surt, Fundació de  Dones, 
Fundació Privada. 

La Mesa de Contractació, reunida en data 5 de juny de 2020, va proposar l’adjudicació del 
contracte a favor de la Fundació Surt,  per tractar-se de l’única oferta presentada, de forma 
condicionada a l’esmena de les omissions i/o defectes detectats en la documentació 
presentada. 

La  Fundació Surt ha efectuat  en temps i forma les esmenes requerides 



 

 

L’esmentada empresa figura inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) i 
s’han comprovat les dades que hi consten. 

 

Fonaments de dret 

 

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

• RD 1098/2001, de 12 d’octubre,pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 

• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no s’oposi a la Llei. 

• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

Per tot això, el conseller delegat de l’àrea de Benestar proposa a la Junta de Govern l'adopció 
del següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Acceptar la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació 

Segon.- Requerir la Fundació Surt, Fundació de Dones, Fundació Privada, perquè en el 
termini de deu dies hàbils des de l’endemà de la notificació del present acord presenti la 
documentació que tot seguit s’indica, d’acord amb les previsions de la clàusula 15.2 del plec 
de clàusules administratives particulars, amb l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que 
ha retirat la seva oferta: 

• Indicació de l’advocat/advocada adscrit al contracte i documentació acreditativa  de  
la  seva titulació, col.legiació i experiència, així com de la seva afiliació i alta a  la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. 

• Documentació acreditativa de la formació de l’advocat/da adscrit al contracte 
(certificats expedits per Centres oficials i/o Col.legi d’Advocats) a la qual es fa 
referència en l’oferta presentada 

• Indicació del personal (advocat/da) addicional adscrit al contracte i documentació 
acreditativa de la seva titulació, col.legiació  i experiència,  així com de la seva afiliació 
i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. 



 

 

• Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva per import de 666,25€. 

RECURSOS 

 
Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
El conseller delegat de l'àrea de Benestar, 
 
 
 
 
 
En dono fe, 
La secretària delegada, 
 
 
 
Francesca Falcó Roig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N: 02/FFR/ep (Núm. Exp: 2017/336) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D’ACORD A APROVAR PER LA JUNTA DE GOVERN 
 
 

Identificació de l'expedient 

Expedient relatiu a la contractació del servei de prevenció de drogodependències del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà.- Segona pròrroga.- 

 

Fets 

La Junta de Govern, en sessió de data 11 de juliol de 2017, va adjudicar el contracte del 
servei de prevenció de drogodependències del Consell Comarcal a favor de l’Associació PDS, 
Promoció i Desenvolupament Social, amb NIF G61017364, pel preu de 15.600,00€/any, IVA 
exempt, i una durada de de dos anys, prorrogable anualment, amb un màxim de dues 
pròrrogues. 

El contracte es va formalitzar en data 25 de juliol de 2017, amb efectes des del dia 1 d’agost 
de 2017 fins al 31 de juliol del 2019. 

En data 11 de juliol de 2019, per decret de Presidència, s’aprovà la primera de les pròrrogues 
anuals, amb efectes des de l’1 d’agost del 2019. 

En data 31 de juliol de 2020 finalitza el termini d’execució de la pròrroga del contracte. 

La directora de l’àrea de Benestar Social, en data 2 de juliol de 2020, ha emès informe en el 
qual proposa la segona pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria 
dels serveis objecte del contracte. 

Hi ha consignació suficient a la partida 40.2311.22711 del pressupost de l’exercici 2020. 

 

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. 

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord 
amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 
2019. 

 

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar, 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 administratiu 
del servei de prevenció de drogodependències del Consell Comarcal atorgat a l’Associació 
PDS, Promoció i Desenvolupament Social. 

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del dia 1 d’agost de 2020 fins 
al 31 de juliol de 2021. 

 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 6.500,00 €, IVA exempt, per a l’exercici 
2020 amb càrrec a l’aplicació 40.2311.22711 del pressupost. I per a l’exercici 2021, una 
despesa màxima de 9.100,00 €, IVA exempt, 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 per al seu coneixement i als efectes adients. 

 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social. 
 
 
En dono fe, 
La Secretària accidental, 
 
 
Francesca Falcó Roig 



 

 

 


