
 
 
Res:  2021/24 
R/N:02/FFR/pa (Núm.  Exp: 2014/1601) 
 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 

 

Identificació de l'expedient 

Expedient relatiu a la gestió del Centre Residencial d'Acció Educativa l'Albera.- Requeriment 
continuïtat en la prestació del servei.- 

Fets 

Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de data 13 de gener 
de 2015 es va adjudicar la gestió del Centre Residencial d’Acció Educativa l’Albera (CRAE) a la 
Societat Cooperativa SUARA SERVEIS SCCL, amb CIF F17444225, pel preu unitari de 113,21€ 
menor/dia, IVA exempt. 

El contracte es va formalitzar en data 27 de gener de 2015 i el seu termini d’execució era de 
quatre anys, amb efectes des de l’1 de febrer de 2015 fins al 31 de gener de 2019, amb 
possibilitat de dues pròrrogues anuals. 

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2019 es va convalidar la pròrroga del 
contracte pel termini d’un any, amb efectes administratius des de l’1 de febrer de 2019 fins al 
31 de gener de 2020. 

Per acord de la Junta de Govern de data 4 d'agost de 2020, i  atès que no s'havia formalitzat 

en termini la segona pròrroga contractual, es va disposar requerir l’empresa SUARA SERVEIS 

SCCL  perquè, en virtut d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, continués prestant el servei 
fins al 31 de gener de 2021, data en la qual finalitzava la segona pròrroga contractual. 

Per acord del Ple del Consell Comarcal de data 22 de desembre de 2020 es va disposar 

convocar novament la licitació del servei de gestió del Centre Residencial d'Acció Educativa 

l'Albera. L'anunci de licitació del contracte s'ha publicat al perfil del contractant del Consell 

Comarcal en data 13 de gener de 2020 i el termini de presentació de proposicions finalitza el 

dia 16 de febrer de 2021. 



 
En data 20 de gener de 2021 la directora de l'àrea de Benestar Social ha emès informe 

favorable a la continuïtat de la prestació del servei fins a l'adjudicació del nou contracte. 

Consta a l'expedient informe jurídic de data 27 de gener de 2021 

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. 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS). 
• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és el Ple del Consell Comarcal 

 
RESOLUCIÓ 
 
Per tant, resolc: 

 
Primer.- Requerir l’empresa SUARA SERVEIS SCCL, amb CIF F17444225, perquè, en virtut 
d'allò disposat  l'article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei de gestió del Centre 
Residencial d’Acció Educativa l’Albera (CRAE) fins a l'adjudicació del nou contracte. 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 278.232,00€ per atendre les despeses 
derivades de la continuïtat en la prestació del servei, amb càrrec a l'aplicació 40.2312.22799 
del pressupost vigent. 

Tercer.- Alliberar la quantitat anteriorment esmentada, de 278.232,00€, de l'expedient 
2020/1088, relatiu a la licitació del CRAE l'Albera, atès que no serà necessària ja que no es 
preveu que l'inici de l'execució del contracte pugui tenir lloc abans de l'1 de juliol de 2021. 

Tercer.- Sotmetre la  resolució a la ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió 
que se celebri. 



 
RECURSOS 
Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran 
interposar els recursos següents: 
 
- Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la 
interposició del recurs contenciós administratiu. La interposició del recurs especial en matèria 
de contractació requerirà anunci previ mitjançant escrit presentat davant aquest òrgan de 
contractació. El termini per presentar aquest anunci previ, així com per interposar el recurs 
especial en matèria de contractació pública, serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà 
de la data de la notificació de la present resolució. Un cop anunciat prèviament a l’òrgan de 
contractació la intenció d’interposar el recurs especial, la presentació de l’escrit d’interposició 
del recurs haurà de fer-se en el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 
amb seu a Barcelona, o en el de l’òrgan de contractació. Contra la resolució del recurs especial 
en matèria de contractació només procedirà la interposició del recurs contenciós administratiu 
en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la 
resolució. 
 
- 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  presidenta,  En dono fe 
  La  secretària, 
 
 
 
Sònia Martínez Juli   
  CRISTINA POU MOLINET 

 

 

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. 

 
 
 
 
 



 
 
R/N:10/HV/ag (Núm. Exp: 2021/187) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu al conveni de delegació de competències dels serveis de protecció animal 
entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Vilamaniscle. 

 

Fets 

 

Que 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. 

Que 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 
contracte amb l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres i hi estan adherits, 
mitjançant conveni, la majoria dels ajuntaments de la comarca. 

Que, el CCAE, des de l’àrea de medi ambient, ha establert el servei de protecció d’animals de 
companyia i el servei de registre d’animals i llicències de gossos perillosos en virtut del 
Programa d’actuació comarcal 2018-2021, aprovat per l’acord del Ple de data 28 de novembre 
de 2017, amb l’objectiu de prestar-los a la globalitat de la comarca. 

Que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar en data 26 de març de 2019 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 17 de juliol de 2019 a 
l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres. 

Que el 04 d’agost de 2020, 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. 

Que l’Ajuntament de Vilamaniscle 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. 

 

Fonaments de dret 
 
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
públiques (LPACAP). 



 
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). 
• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques a Catalunya (L26/2010). 
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, de 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). 
• Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local (RD 781/1986). 
• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL). 
• 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). 
• 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 tot això, la consellera delegada de l’Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, 
l'adopció del següent: 
 

ACORD 

Primer.-Aprovar el conveni per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics 
abandonats i la gestió i control de colònies de gats de l'ajuntament de Vilamaniscle. 

Segon. -Facultar indistintament la presidenta i el gerent del CCAE perquè realitzin tants actes 
i gestions com calguin per executar el present acord. 

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

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

Cinqué.- Publicar el conveni íntegre en el BOP i al DOGC, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament. 



 
Sisé.- 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. 

 

Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
La consellera delegada En dono fe, 
de l'Àrea de Medi Ambient, La secretària, 
 
 
 
 
 
Anna Palet Vilaplana  Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R/N:02/FF/cn (Núm. Exp:2021/107) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 

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

  
Identificació de l’expedient 



 
  
Expedient relatiu a comparèixer en concepte de demandat en el procediment judicial recurs 
ordinari 253/2020, que es segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.3 de Girona, 
fruït de la demanda interposada per CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU.- 
  
Fets 

  
Havent vist el recurs contenciós administratiu núm. 253/2020, interposat davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona (UPSD cont. Administratiu 3, per part de 
CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, contra l’acord de Junta de Govern, de data 22 de setembre 
de 2020, pel qual s’acordà desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per part 
de l'entitat CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU contra l'acord de la Junta de Govern del Consell 
Comarcal de data 4 d’agost de 2020, pel qual es desestimaven les al·legacions presentades 
i es declarava la prohibició per contractar a l’àmbit d’aquest òrgan de contractació de la 
mercantil CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU. 
  
Havent vist la reclamació de tramesa d’expedient administratiu corresponent, registrada 
d’entrada amb el núm. 2021/1456, data 8 de febrer de 2021, per part del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona. 
  

Fonaments de dret 

• Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la  
 Llei d’Organització Comarcal de Catalunya. 
• Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
 administracions públiques. 
• Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial. 

  

Per tot això, la presidència proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent 

 
ACORD 
 
Primer.- Comparèixer com a demandada en el procediment recurs ordinari 253/2020 que 
se segueix en el jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, a instància d’un recurs 
presentat per CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU 
  



 
Segon.- Designar el Sr. Narcís Pérez Moratones com a lletrat en defensa dels interessos del 
Consell Comarcal, i als procuradors dels tribunals, Sra. M. Àngels Vila Reyner, Sra. Coral·lí Peix 
Feliu, Sra. Rosa M. Bartolomé Foraster, Sra. Elisabeth Hernández Vilagrasa i Sr. Pablo Sorribes 
Calle. 
  
Tercer.- Remetre l’expedient complet degudament diligenciat, foliat i indexat al Jutjat Con- 
tenciós Administratiu núm. 3 de Girona. 
  

Quart.- Fer constar que no es té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos 
administratius en els que puguin concórrer els supòsits d’acumulació que disposa el capítol 
III del Títol III de la LJCA (art. 38). 
  
Cinquè.- Notificar els presents acords al Jutjat per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 

  

  

                                                                            Certifico: 
La presidenta                                                                  La secretària     

   
     

Sònia Martínez Juli                                                            Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
R/N: 02/FF/pa(Núm. Exp: 2019/1405) 

JUNTA DE GOVERN 
 

PROPOSTA  D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a la contractació del servei  consistent en la realització d'un curs 
d'alfabetització de persones adultes d'origen migrat a la comarca de l'Alt Empordà.  Rectificació 
d'error material en l'acord de pròrroga del contracte.- 
 

Fets 
 

Per acord de la Junta de Govern de data 26 de gener de 2021 es va disposar prorrogar  el 
contracte del servei consistent en la realització d'un curs d'alfabetització de persones adultes 
d'origen migrat a la comarca de l'Alt Empordà adjudicat a la Sra. Elisabet Cortadellas Rica, 
amb NIF 40340060, per acord de la Junta de Govern de data 13 d'octubre de 2020 i formalitzat 
en data 22 d'octubre de 2020. 

En el referit acord s'establia que la durada de la pròrroga, d'acord amb l'informe tècnic de 
l'àrea que constava a l'expedient, seria des del 9 de setembre de 2021 fins al 2 de novembre 
de 2021. 

En data 17 de febrer de 2021  s'ha emès un nou informe tècnic en el qual es manifesta que 
es va produir un error material en la determinació de la data de finalització de la pròrroga, 
que havia de ser el 2 de desembre de 2021 i no el 2 de novembre de 2021, i on es proposa 
que es rectifiqui l'esmentat error. 

Es comprova que en el quadre de característiques del contracte s'establia que el curs tenia 
una durada de 216 hores (180 hores lectives i 36 hores de gestió i coordinació) i que es 
realitzaria de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 h. amb  una durada de 12 setmanes i 15 
hores lectives setmanals.  Així mateix,  s'establia una pròrroga de la mateixa durada a realitzar 
durant el segon semestre del 2021. 

Fonaments de dret 

• art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú d ees 
administracions públiques. 



 
Per tant, el conseller delegat de l'àrea de Benestar Social proposa a la Junta de Govern 
l'adopció  del següent 

ACORD: 
 

Primer. Rectificar l'apartat primer de l'acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 
26 de gener de 2021, relatiu a la pròrroga del contracte de del servei consistent en la realització 
d'un curs d'alfabetització de persones adultes d'origen migrat a la comarca de l'Alt Empordà, 
de manera que allà on diu “els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 
9 de setembre de 2021 fins al 2 de novembre de 2021” ha de dir  “els efectes administratius 
i econòmics de la pròrroga seran des del 9 de setembre de 2021 fins al 2 de desembre de 
2021.” 

Segon.- Comunicar el present acord a l'interessat i a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell 
Comarcal. 

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

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 Benestar, 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 


