
 

 

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/402) 

JUNTA DE GOVERN 

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

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a la contractació del subministrament i instal.lació d'un mòdul prefabricat 
que ha de servir com a oficina i aula la Centre de Tractament de Residus.- Adjudicació.- 

Fets 

Per acord de la Junta de Govern de data 28 de juliol de 2020 es va aprovar l'expedient de 
contractació, per procediment obert i tramitació ordinària, del subministrament i instal·lació 
d'un mòdul prefabricat que ha de servir com a oficina i aula al Centre de Tractament de 
Residus de l'Alt Empordà, amb un pressupost base de licitació de 51.519,03 €, que més 
10.818,99 € en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 62.338,02 €, i una durada de 90 dies 
naturals. 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 8 d'octubre de 2020, 
es varen presentar les ofertes següents: Algeco Construccciones Modulares SLU i PREFABRI 
SL. 

La Mesa de Contractació, en sessió de data 27 d'octubre de 2020, va procedir a l'obertura del 
sobre B amb les ofertes relatives als criteris de valoració automàtica i amb el resultat següent: 

Algeco Construcciones Modulares SLU: 

Oferta econòmica 48.795,00€, IVA exclòs 
Termini de lliurament del contracte entre 30 i 60 dies naturals 
Superfície construïda  mòdul prefabricat 99,12 m2 

PREFABRI SL 

Oferta econòmica 49.890,00€, IVA exclòs 
Termini de lliurament del contracte entre 30 i 60 dies naturals 
Superfície de mòdul prefabricat 100,80 m2 

  



 

 

En la mateixa sessió, i en aplicació dels criteris de valoració automàtica establerts en el plec 
de clàusules administratives particulars, es va procedir a la valoració de les ofertes presenta-
des, amb el resultat següent: 

  
  ALGECO CONS-

TRUCCIONES MO-
DULARES SLU 

PREFABRI SL 

Oferta econòmica, fins a 80 punts 80 punts 78,4 punts 
Termini de lliurament del contracte, fins a 15punts 

a) entre30 i 60 dies naturals, 5 punts 

b) entre 7 i 30 dies naturals, 15 punts 

5 punts 5 punts 

Superfície de mòdul prefabricat, fins a 5 punts 

Es valorarà amb un punt per metre quadrat superior 
a la superfície sol.licitada 

5 punts 5 punts 

TOTAL 90 punts 88,4 punts 

La Mesa de Contractació va proposar l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa Algeco 
Construcciones Modulares SLU per haver presentat l'oferta més avantatjosa. 

L'empresa Algeco Construcciones Modulares SLU ha donat compliment en temps i forma  al 
requeriment de documentació efectuat per acord de la Junta de Govern de data 24 de no-
vembre de 2020 i ha acreditat la constitució de la garantia definitiva, per import de 2.448,75€. 

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, la consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern 
l'adopció del següents 

ACORDS: 

Primer.- Adjudicar el contracte  de subministrament i instal·lació d'un mòdul prefabricat que 
ha de servir com a oficina i aula al Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà a 
favor  de l'empresa Algeco Construcciones Modulares SLU, amb NIF B28871192, per un im-
port de 48.795,00€, IVA exclòs, que més 10.246,95€ en concepte d'IVA, fan un total de 
59.041,95€, i una durada de 90 dies naturals. 

Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
59.041,95€, amb càrrec a l'aplicació 45 1623 62300 del pressupost de l'exercici 2020. 

Tercer.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Helena Valent Nadal 

Quart.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini dels quinze dies hàbils següents a la 
notificació de l’acord d’adjudicació concorri a formalitzar el contracte administratiu. 

Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l'àrea d'Intervenció del Consell 
Comarcal.   

Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal 

Setè.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions 
com calguin per a l'execució del present  acord. 

 

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 contenci-
osa  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 ex-
pressa, 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 Provín-
cia 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 

de Medi Ambient 

  

  

  

  

En dono fe, 

La Secretària 

  

 Cristina Pou Molinet 

 

 

 

 

 



 

 

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/455) 

JUNTA DE GOVERN 

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

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a contractació dels serveis per a la creació dels recursos digitals del patri-
moni vinculat a la xarxa de senders i camins de l'Alt Empordà.- Adjudicació.- 

Fets 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2020 es va aprovar l’expedient de 
contractació, per procediment obert i tramitació ordinària, dels serveis per a la creació dels 
recursos digitals del patrimoni vinculat a la xarxa de camins i senders de l’Alt Empordà, dins 
l’actuació Patrimoni Obert, inclosa en el PECT Natura, cultura i intel·ligència en xarxa, cofi-
nançat pel FEDER, dividit en dos lots: 

- Lot 1: Serveis de producció de recursos digitals, amb un pressupost de licitació de 34.810,49 
€, IVA inclòs, dels quals 28.769,00 € corresponen al preu del contracte i 6.041,49 € a l’IVA, i 
una durada de  5 mesos 

- Lot 2: Serveis de correcció, traducció i locució de textos, amb un pressupost de licitació de 
30.491,03 €, IVA inclòs, dels quals 25.199,20 € corresponen al preu del contracte i 5.291,83 
€ a l’IVA, i una durada de 100 dies. 

Durant el termini de presentació d’ofertes, que fa finalitzar el dia 30 de juliol de 2020, es 
varen presentar les ofertes següents: 

LOT 1: CULTURÀNIA SC i Zeba Produccions Audiovisuals SL 

LOT2: Tick Translations Goup SL 

La Mesa de Contractació, en sessió de data 8 de setembre de 2020, va procedir a l’obertura 
del sobre A, de documentació general, i a l’obertura del sobre B, de documentació relativa 
als criteris de valoració automàtica. 

La Cap de l’àrea de Turisme va emetre informe de data 18 de setembre de 2020, amb la 
valoració de les ofertes presentades, i en aplicació dels criteris establerts a l'apartat H del 
quadre de característiques, els va atorgar la puntuació següent: 

 



 

 

 

LOT 1 

Empresa Oferta (IVA 
exclòs) 

Puntuació 
oferta econò-
mica 

Puntuació experi-
ència tècnics 
equip de treball 

Total pun-
tuació 

CULTURÀNIA S.C. 22.439,82 € 61 punts 39 punts 100 punts 
Zeba Produccions S.L 28.000,00 € 48,89 punts 27 punts 75,89 punts 

LOT 2 

Empresa Oferta (IVA 
exclòs) 

Puntuació 
oferta eco-
nòmica 

Puntuació experi-
ència tècnics equip 
de treball 

Total pun-
tuació 

Tick Translations Group 
S.L 

23.939,24 € 80 punts 18 punts 98 punts 

En l'esmentat informe es proposava l’adjudicació del lot 2 a favor de l’empresa Tick Transla-
tions Group SL i, per altra banda,  es  determinava que l’oferta presentada per Culturània SC 
incorria en presumpció d’anormalitat. 

La Mesa de Contractació, en sessió de data 29 de setembre de 2020, a la vista de l'esmentat 
informe, va proposar l'adjudicació del lot 2 del contracte a favor de l'empresa Tick Translati-
ons Group SL per tractar-se de l'única oferta presentada,  alhora que disposava requerir l'em-
presa Culturània SC perquè justifiqués la seva oferta i en precisés les condicions. 

L’empresa Culturània SC va donar compliment en temps i forma a l’esmentat requeriment 

La Mesa de Contractació, en sessió de data 27 d’octubre de 2020, a la vista de l’informe emès 
per la cap de l’àrea de Turisme en data 16 d'octubre de 2020, va acceptar la justificació de 
l’oferta i  va proposar l’adjudicació de contracte corresponent al lot 1 a favor de l’empresa 
Culturània SC per tractar-se de l'oferta més avantatjosa. 

Les empreses TICK Translations Group SL i Culturània SC han presentat la documentació 
requerida en virtut de sengles acords de la Junta de Govern de data 10 de novembre de 2020 
i han sol.licitat  constituir la garantia definitiva, per import de 1.196,96€ i 1.122,00€, respec-
tivament, mitjançant la modalitat de retenció en el preu del contracte. 

Fonaments de dret 

•   Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 



 

 

•   Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la 
llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

•   Reial decret 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, 
en allò que no s'oposi a la llei. 

•   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 tant, el conseller delegat de l'àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern l'adopció del 
següent ACORD: 

Primer.- Adjudicar el contracte dels serveis de producció de recursos digitals (lot 1)  a favor 
de l'empresa Culturània SC , amb CIF J17713686, pel preu de 22.439,82 €, IVA exclòs, que 
més 4.712,36€, en concepte d'IVA, fan un total de 27.152,18€, i una durada de 5 mesos. 

Segon.- Adjudicar el contracte del servei de correcció i locució de textos (lot 2) a favor de 
l'empresa Tick Translations Group SL, amb CIF núm. B67067728, pel preu de 23.939,24€, 
que més 5.027,24€ en concepte d'IVA, fan un total de 28.966,48€, i una durada de 100 dies. 

Tercer.-  Establir, d'acord amb allò proposat en l'informe  tècnic de data 16 d'octubre de 
2020, i a l'efecte de garantir una correcta execució del contracte del lot 1 amb l'empresa 
Culturània SC, l'oferta de la qual incorria en presumpció d'anormalitat, un sistema de segui-
ment basat en reunions de caràcter mensual entre un representant de l'empresa i un altre 
de l'àrea de Turisme del Consell Comarcal, en les qual es validaran es processos de treball 
de cada producte, se n'avaluaran les qualitats proposades i les propostes de tractament for-
mal. La primera d'aquestes sessions es durà a terme abans de transcorreguts quinze dies des 
de la formalització del contracte. 

Quart.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
56.118,66€, IVA inclòs, (Lot 1:27.152,18€ + Lot 2: 28.966,48€)  amb càrrec a l'aplica-
ció  30.4321.62212 del pressupost de l'exercici 2021, de forma a condicionada a l'existència 
de crèdit adequat i suficient. 

En tracta-se  d’una contractació anticipada, l’adjudicació del contracte resta sotmesa a la 
consolidació suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que l’han de finançar. 

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Olga Sabater Armengou 

Sisè- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini dels quinze dies hàbils següents a la remis-
sió de la notificació de l’acord d’adjudicació concorri a formalitzar el contracte administratiu. 



 

 

Setè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell Co-
marcal. 

Vuitè- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal 

Novè.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gesti-
ons com calguin per a l’execució del present acord. 

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 admi-
nistratiu 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 Turisme. 

    

En dono fe, 

La Secretària, 

Cristina Pou Molinet 



 

 

 

R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2020/1626 ) 

 

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 presa de mostres i realització d’analítiques 
de seguiment de l’abocador controlat comarcal de l’Alt Empordà a) Aprovació de l'expedient. 
b) Convocatòria de licitació.- 

Fets 

La cap de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal va emetre informe-memòria de 
data  24 de novembre de 2020 en què s’informava favorablement la contractació del servei 
de presa de mostres i realització d’analítiques de seguiment de l’abocador controlat comarcal 
de l’Alt Empordà. 

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

La competència objecte del contracte és una competència delegada, inclosa en el Pro-
grama  d'Actuació Comarcal (Fitxa 11.1). 

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 infor-
mats favorablement pels serveis jurídics de la corporació. 

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. 

•   Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú. 

•   Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 

•   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, la consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern 
l’adopció del següent 

ACORD: 

Primer.- Aprovar l’informe-memòria emès per la cap de l’àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà. 

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de presa de mostres i realització d’ana-
lítiques de seguiment de l’abocador controlat comarcal de l’Alt Empordà. 

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, per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, la lici-
tació del servei de presa de mostres i realització d’analítiques de seguiment de l’abocador 
controlat comarcal de l’Alt Empordà amb un pressupost base de licitació, formulat en termes 
de preus unitaris,  de 8.000,00 €, IVA exclòs, que més 1.680,00€ en concepte del 21% d’IVA, 
fa un total de 9.680,00 € 

El preu unitari màxim de licitació s’estableix pels imports següents: 

Servei Unitats Preu unitari ( sense IVA) Cost total ( sense IVA) 
Desplaçaments i presa 
de mostres 

6 130,00 € 780,00 € 

Anàlítiques lixiviats 
mensual 

4 36,00 € 144,00€ 

Analítiques lixiviats tri-
mestral 

1 180,00 € 180,00€ 

Analítiques lixiviats se-
mestral 

1 545,00 € 545,00€ 



 

 

Analítiques 4 piezòme-
tres  mensual 

16 16,00 € 256,00€ 

Analítiques 4 piezòme-
tres trimestral 

8 185,00 € 1.480,00 € 

Analítiques 4 piezome-
tres anual 

4 500,00 € 2.000,00€ 

Bassa d’aigües depura-
des mensual 

6 280,00 € 1.680,00 € 

Analítiques de gasos tri-
mestrals 

2 150,00 € 300,00€ 

Bassa d’aigües depura-
des anual 

1 635,00€ 635,00 € 

TOTAL     8.000,00 € 

  

La durada del contracte serà de sis mesos, amb possibilitat de dues pròrrogues de tres mesos. 

Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 
9.680,00€ amb càrrec a l’aplicació 45.1623. 22610 del pressupost de l'exercici 2021, de forma 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

En tractar-se d’una contractació anticipada, l’adjudicació del contracte restar sotmesa a la 
condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que l’han de finançar. 

Setè. Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell Co-
marcal per tal que en el termini de deu 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 la presidenta 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. 

  

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 contenci-
osa  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 ex-
pressa, 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 Provín-
cia 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 

de Medi Ambient, 

  

  

  

En dono fe, 

La Secretària, 

  

  

  

Cristina Pou Molinet 

 

 



 

 

R/N:14//ama (Núm. Exp:2020/1165 ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

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

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a rectificació d’error material en l’aprovació de la convocatòria de subven-
cions destinades a la col·laboració dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu a la 
comarca de l’Alt Empordà 2020 

Fets 

1- A la Junta de Govern, en sessió de data 6 d’octubre de 2020, es va aprovar la convocatòria 
de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport 
adaptat individual i col·lectiu a la comarca de l’Alt Empordà 2020 

2- Que en el punt tercer dels Acords diu ‘ Autoritzar la despesa per aquest concepte fins  a 
un import màxim de 140.000,00€, amb càrrec a la partida 40.2315.48000 del pressupost de 
2021...’ 

3- El Consell Comarcal detecta un error en aquest punt abans esmentat, que en aquest cas 
hauria d’haver dit : ‘ Autoritzar la despesa per aquest concepte fins  a un import màxim de 
140.000,00€, amb càrrec a la partida 40.2315.48000 del pressupost de 2020...’ 

4- Aquest error s’ha d’esmenar en virtut de l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’hauria de rectificar 
d’ofici els error materials, de fet o aritmètics existents a l’acor abans esmentat. 

5- Vist l’informe favorable de la Directora de Benestar Social, en el qual proposa la rectificació 
d’error material en l’aprovació de la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració 
dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu a la comarca de l’Alt Empordà 2020 

6- Vista la proposta favorable del Conseller delegat de Benestar Social, en el qual proposa la 
rectificació d’error material en l’aprovació de la convocatòria de subvencions destinades a la 
col·laboració dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu a la comarca de l’Alt 
Empordà 2020 

Fonaments de dret 

•   Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions pú-
bliques. 



 

 

•   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 Benestar Social, proposa a la Junta de Govern, 
l'adopció del següent 

ACORD 

Primer.- Esmenar l’error material de fet i modificar el punt tercer dels Acords de la Junta de 
Govern de data 6 d'octubre de 2020, que diu ‘ Autoritzar la despesa per aquest concepte fins 
a un import màxim de 140.000,00€, amb càrrec a la partida 40.2315.48000 del pressupost 
de 2021...’  que digui: ‘ Autoritzar la despesa per aquest concepte fins a un import màxim 
de 140.000,00€, amb càrrec a la partida 40.2315.48000 del pressupost de 2020...’ 

Segon.- Facultar indistintament la presidenta, Sra, Sònia Martínez Juli, i el gerent Sr. Josep 
M-. Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el 
present acord. 

Tercer.- Donar-ne trasllat a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal per al 
seu coneixement i als efectes adients. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica. 

  

El conseller delegat de Benestar social 

  

En dono fe, 

La secretaria accidental 

Francesca Falcó Roig 

 

 

 

 

 



 

 

R/N:14//ama (Núm. Exp:2020/1165) 

JUNTA DE GOVERN 

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

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a  l'adjudicació inicial dels ajuts econòmics del transport adaptat dins la 
convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament del servei de 
transport adaptat a la comarca per a l'any 2020 

Fets 

1. El Servei de Transport Adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport a les 
persones discapacitades i/o amb dependència que presenten problemes de mobilitat, per tal 
que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o a aquells altres que perme-
tin  garantir o afavorir la seva integració a l'entorn. 

2- En data 4 d’agost de 2020 El Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment les bases que 
han de regir la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament 
dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu a la comarca de l’Alt Empordà per l’any 
2020. 

3- Que el 22 de setembre de 2020 finalitza el termini d’exposició publica sense que s’hagi 
presentat cap reclamació o suggeriment. 

4-Que un cop finalitzat el termini d’exposició pública de les bases de la subvenció es pot 
tramitar l’aprovació de la convocatòria de la subvenció a través d’un acord de Junta de Go-
vern. 

5- En data de 19 d’octubre de 2020 es van publicar les bases que regeixen la convocatòria 
de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport 
adaptat a la comarca de l'Alt Empordà, excepte Figueres. 

6- En data 9 de novembre de 2020, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. 

7- En data 3 de desembre de 2020, la Fundació Fadir presenta la renúncia a la subvenció del 
transport adaptat. 

8- En data 4 de desembre de 2020, es reuneix la Comissió Avaluadora constituïda per les 
següents persones: 

  



 

 

Presidenta: Sonia Martínez Juli 

Vocals: M. Rosa Guixé Valls, directora de Benestar Social. 

Glòria Pla Comas, tècnica del Programa d’Atenció a la Dependència 

Secretària: Maria Alemany Güell 

9- Ates que, revisant la documentació de les sol·licituds individuals, la Sra. Lydia Gil Coto no 
està empadronada a la comarca de l’Alt Empordà i queda exclosa de la subvenció. 

10 – Vista la Junta de Govern en el qual es recrectifica un error material en l’aprovació de la 
convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració dels serveis de transport adaptat 
individual i col·lectiu a la comarca de l’Alt Empordà 2020. 

11 - Vist l’informe de la Directora Tècnica de Benestar Social en el qual proposa l’adjudicació 
inicial dels ajuts econòmics del transport adaptat dins la convocatòria de subvencions desti-
nades a la col·laboració en el finançament del servei de transport adaptat a la comarca per a 
l'any 2020 

12 - Vista l’acta emesa per la Comissió Avaluadora de les subvencions destinades a la col·la-
boració en el finançament del servei de transport adaptat a la comarca de l’alt Empordà per 
l’any 2020. 

13 - Vista la proposta del conseller en el qual proposa  l’adjudicació inicial dels ajuts econò-
mics del transport adaptat dins la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració 
en el finançament del servei de transport adaptat a la comarca per a l'any 2020 

Fonaments de dret 

•   Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions pú-
bliques. 

•   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 12/2007, d’11 d’octubre , de serveis socials. 

•   Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

•   Bases que han de regir el finançament dels serveis de transport adaptat individual i col·lec-
tiu a la comarca de l’alt Empordà, excepte Figueres, per a l’any 2020 

  



 

 

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar, proposa a la Junta de Govern, l'adop-
ció del següent 

ACORD 

Primer.- Excloure la sol·licitud de l’adjudicació d’ajuts destinats a col·laborar en el finança-
ment del transport adaptat individual i col·lectiu de la comarca de l’Alt Empordà, excepte 
Figueres, tal i com es desprèn de l’informe emès per la directora tècnica de l’àrea de Benestar 
Social. Aquestes sol·licituds són les següents: 

 

Nom i cognoms Motiu denegació 
Lydia Gil Coto Viu fora de la comarca 
Fundació FADIR Han presentat renúncia 
  
Segon.- Disposar la despesa de 130.258,13€, amb càrrec a la partida 40.2315.48000 del 
pressupost vigent d’aquest Consell Comarcal, per atendre les subvencions d’acord amb l’in-
forme emès per la Directora Tècnica de Benestar i que es relacionen a la taula següent: 
  
Subvencions transport col·lectiu 

La distribució de l'ajut pel transport col·lectiu és la següent: 

   Entitat Subvenció 
1 CREU ROJA Figueres (Ruta Aiguamolls) 4.111,25 € 
2 CREU ROJA Figueres (Ruta Albera) 5.313,00 € 
3 CREU ROJA Figueres (Ruta Castelló) 10.729,38 € 
4 CREU ROJA Figueres (Ruta Fluvià) 17.827,87 € 
5 CREU ROJA (Ruta de l'Escala) 14.127,75 € 
6 FADIR ( R-1 ) 0,00 € 
7 FADIR ( R-2 ) 0,00 € 
8 FADIR ( MIFAS ) 0,00 € 
9 ALTEM (Ruta Roses) 19.539,30 € 
10 ALTEM (Ruta Lladó) 10.124,48 € 
11 Ajuntament d'Agullana 12.435,02 € 
12 Ajuntament de Llançà(1) 3.121,25 € 
13 Ajuntament de Llançà (2) 2.528,25 € 
14 Ajuntament de Portbou 6.490,74 € 
15 Ajuntament de Saus, Camallera i llampaies 13.680,00 € 
  TOTAL 120.274,52 € 



 

 

Subvencions de transport individual 

La distribució de l'ajut per transport individual és la següent: 

 

   Usuaris 
Subvenció 
atorgada 

1 Joana Geli Trulls 1.229,51 € 
2 Lydia Gil Coto 0,00 € 
3 Roser Giralt Grabulosa 1.352,46 € 
4 Jordi Marmameu Punsi 819,67 € 
5 Encarnación Mora Gutierrez 819,67 € 
6 Susanna Moreno Cervera 819,67 € 
7 Joan Pons Morote 1.311,48 € 
8 Sebastià Quintana Fàbregas 1.434,43 € 
9 José Ruiz Gómez 696,72 € 
10 Concepció Serra Trulls 1.500,00 € 
  TOTAL 9.983,61 € 

  

 Subvencions de transport col·lectiu 120.274,52 € 
Subvencions transport individual 9.983,61 € 
TOTAL 130.258,13 € 

Quart.- Facultar indistintament la presidenta Sra. Sònia Martínez Juli, i el gerent Sr. Josep 
M. Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el pre-
sent acord. 

Cinquè.- Notificar aquesta proposta de resolució als sol·licitants i a l’Àrea d’Intervenció de 
Fons del Consell Comarcal concedint-los un plaç de deu dues perquè puguin presentar les 
al·legacions que estimin oportunes. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica. 

 El conseller delegat de Benestar social 

 Àlex Hernández Gonzàlez 

 En dono fe 

La secretaria accidental 

Francesca Falcó Roig 



 

 

 

Res: 2020/450 

R/N:07/CC/lf (Núm. Exp: 2020/1438) 

DECRET DE PRESIDÈNCIA 

 

Identificació de l'expedient 

 

Expedient relatiu a l’acceptació de la subvenció del programa Joves en Pràctiques (en enda-
vant JENP) 2020 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

Fets 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant Decret de Presidència de data 2 de novem-
bre d’enguany, va acordar sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. una subvenció 
per el programa JENP 2020 d’acord amb Resolució TSF/2537/2020, de 8 d'octubre, per la 
qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a 
incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Ga-
rantia Juvenil a Catalunya (JENP), publicada al Publicada al DOGC número 8249 el 19 d’octu-
bre d’enguany. La quantitat sol·licitada era de 44.000,00 €. 
En data 14 de desembre (R.E.2020/12444) s’ha rebut la resolució d’aprovació de la directora 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de data 11 de desembre, pel finançament d’un 
contracte de pràctiques en el marc del programa JENP, a través d’una subvenció finalista, per 
import d’11.000,00 € i amb número d’expedient SOC048/20/000716. 

Aquesta subvenció no consta en el pressupost inicial aprovat de l'any 2020. 

Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris. 

El termini per justificar aquesta subvenció és el 29 de juliol de 2021. 

Al gestor d’expedients s’inclou la resolució d’aprovació i la proposta del conseller delegat de 
l’ àrea de Promoció Econòmica. 

Per part dels serveis tècnics de l’ àrea de Promoció Econòmica s’ha informat favorablement l’ 
acceptació de l’import d’ 11.000,00 euros concedits pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
per dur a terme la contractació en pràctiques d’un/a jove en el marc del programa JENP. 



 

 

En data d’avui s’ha publicat al DOGC la resolució TSF/3274/2020 d’ampliació del termini mà-
xim de contractació, que passa de ser del 15 al 30 de desembre. 

Fonaments de dret 

• 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). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats 
socials i econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129. 

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei mu-
nicipal 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 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administraci-
ons públiques. 

• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

• Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic. Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya (TRLOCC). 

• Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS). 

• Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques 
de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

• Resolució TSF/2537/2020, de 8 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació 
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya (JENP) 

• Resolució TSF/3274/2020, de 9 de desembre, per la qual es modifica el termini d'e-
xecució de les actuacions subvencionables previstes a la Resolució TSF/2537/2020, 
de 8 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020,per a la concessió 
de subvencions destinades a incentivar la contractació enpràctiques de persones jo-
ves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 



 

 

 

• Pla estratègic de subvencions del CCAE. 

• Bases d'execució del pressupost per a l’any 2020 del Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà. 

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidenta del Consell Co-
marcal de l’Alt Empordà de conformitat amb l’article 13.1 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya. 

 

RESOLUCIÓ 

Per tant, resolc:  

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per import d’11.000,00 euros per al finançament 
de despesa corrent i per a la contractació d’una jove en pràctiques en el marc del programa 
Joves en Pràctiques (JENP) 2020. 

Segon.- Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris. 

Tercer.- Sotmetre el present acord a la propera sessió de Junta de Govern per a la seva 
ratificació. 

Quart.- Notificar aquesta acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

Cinquè- Comunicar aquest acord a l’ àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de RRHH de la 
Corporació. 

RECURSOS 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs con-
tenciós 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. 

Prenc raó 

 

Cap d'intervenció 

TOÑY ASENSIO 

 

 

El president,     En dono fe 

La secretari accidental, 

 

Sònia Martínez Juli    Francesca Falcó i Roig 

 

 

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb 
nom VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal del Alt Empordà. 
 


