
 

 

R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2021/200) 
 
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 transport escolar col.lectiu a la comarca de 
l’Alt Empordà, Lot 1, ruta 01R3: L’Armentera- INS Castelló d’Empúries. Pròrroga del contracte.- 

 

Fets 

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 10 de setembre de 2019,  va 
adjudicar a l’empresa SARFA, SL amb CIF B62198973, el lot 1 del contracte del servei de 
transport escolar col.lectiu a la comarca de l'Alt Empordà, corresponent a la ruta 01R3: 
L’Armentera-INS Castelló d’Empúries, per un preu unitari de 141,78 €/dia, IVA exclòs. 
 
El contracte es va formalitzar en data 29 d’octubre de 2019  i el seu termini d’execució era 
des de l’1 de novembre de 2019 fins al final del curs escolar 2020/2021, amb possibilitat de 
pròrroga per al  curs 2021/2022. 
 
En data 22 de juny de 2021 finalitza el termini d’execució del contracte. 
 
La cap de l'àrea de Cultura i Ensenyament ha emès informe de data 22 de febrer de 2021 en 
el qual proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels 
serveis objecte del contracte. 
 
Consta a l'expedient informe jurídic favorable 
 

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

 
• Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per 

RD 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 



 

 

• 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. 
 
• L’òrgan competent per adoptar el present acord 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. 
 
ACORD 
 

Per tant, la consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern 
l'adopció dels següents acords: 

 

Primer. Prorrogar en els seus propis termes i per al curs 2021/2022 el contracte subscrit 
amb l'empresa SARFA SLU, amb CIF B62198973, per a la prestació del servei de transport 
escolar col.lectiu a la comarca de l'Alt Empordà, lot 1, corresponent a la ruta 01R3: 
L’Armentera- INS Castelló d’Empúries. 

 

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 13 de setembre de 2021 
fins al 22 de juny de 2022. 

 

Segon.  Autoritzar i disposar una despesa màxima de 4.820,58€, IVA exclòs (5.302,64€ IVA 
inclòs) per atendre les despeses corresponents als mesos de setembre i octubre de 2021, 
amb càrrec a l'aplicació 35.3262.22799 del pressupost 

 

I, per a l'exercici 2022, una despesa màxima de 4.820,58€, IVA exclòs (5.302,64€ IVA inclòs) 
per  atendre les despeses corresponents als període novembre-desembre de 2021, i de 
15.312,44 €, IVA exclòs (16.843,68€, IVA inclòs), per al període gener-juny de 2022, de forma 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient. 

 

Tercer.- Donar trasllat del present acord a l'interessat i a l'àrea de serveis econòmics del 
Consell Comarcal. 



 

 

Quart . Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant 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 contenciosa  
administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós 
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de 
la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma 
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs 
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta. 

 
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província 
de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació." 
 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
La consellera delegada de l'àrea 
d'Ensenyament, 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/234) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

Aprovar la sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya en base a la resolució 
TES/3208/2020, de 4 de desembre, per a la concessió de subvencions per a projectes de 
prevenció i preparació per a la reutilització de Residus municipals. 

 

Fets 

1- El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va publicar en el 
DOGC número 8291 de 10 de desembre de 2020 la resolució TES/3208/2020, de 4 de 
desembre, pel qual s'aprovaven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per 
a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització  de residus municipals. 

2- El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va publicar en el 
DOGC número 8328 de 28 de gener de 2021 la resolució TES/158/2021, de 14 de gener, de 
convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització 
de residus municipals (ref. BDNS 544950). 

3- L’àrea de Medi Ambient d’aquest Consell Comarcal té la intenció de participar en aquesta 
convocatòria mitjançant el projecte-memòria elaborat que porta el nom de "Foment de 
l’Intercanvi presencial de llibres" amb el qual es preten sol·licitar una subvenció a l’Agència 
de Residus de Catalunya per import 10.186,32 € 

4- Que el projecte-memòria elaborat per l’àrea de Medi Ambient per concórrer a la 
convocatòria de l’Agència de residus de Catalunya va acompanyat d’un pressupost on queda 
reflectit que no s’inclouen despeses subcontractades. 

5- En data 25 de febrer de 2021 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe 
favorable a la tramitació de la sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya en 
base a la resolució TES/3208/2020, de 4 de desembre, per a la concessió de subvencions per 
a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de Residus municipals. 

 



 

 

Fonaments de dret 

 

• 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). 

• Article 58 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

• TES/3208/2020, de 4 de desembre, pel qual s'aprovaven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització 
de residus municipals 

• TES/158/2021, de 14 de gener, de convocatòria de subvencions per a projectes de 
prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 544950) 

 

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 projecte-memòria que porta el nom de “Foment de l'Intercavi presencial 
de llibres” elaborat per l’àrea de Medi Ambient per concórrer a la convocatòria de l’Agència 
de residus de Catalunya va acompanyat d’un pressupost on queda reflectit que no s’inclouen 
despeses subcontractades. 

 

Segon.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per concórrer a la convocatòria del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya TES/158/2021, de 14 de gener, de 
convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització 
de residus municipals (ref. BDNS 544950). 

 

Tercer.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció mitjançant la plataforma 
electrònica EACAT. 



 

 

Quart.- Facultar indististament tant a la presidenta, senyora Sónia Martínez Juli com el 
gerent, el senyor Josep M Marcé Company perquè realitzin tants actes i gestions com calgui 
per executar el 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. 
 
La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient, 
 
 
 
 
 
En dono fe, 
El Secretaria, 
 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N:12/MT/mval (Núm. Exp:2021/174) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a bases i convocatòria del XXVI Concurs de Fotografia de Patrimoni de l’Alt 
Empordà i IV d’Instagram 2021. 

 

Fets 
 
- Cada any, des del 1994, es realitza el Concurs de Fotografia de Patrimoni de l'Alt Empordà i 
que enguany serà la XXVI edició i la IV d’Instagram. 
- Vist la quantitat de participants, la qualitat de les fotografies i la bona acollida de públic. 
- Vist que és una acció amb l'objectiu de fomentar la difusió i protecció del patrimoni cultural 
comarcal. 
- Vist que els premis més els trofeus suma un total de 1.014,75 € IVA inclòs. 
-Vist que existeix crèdit a l'aplicació pressupostària 35.3341.22600 del vigent pressupost. 
-  Vist l’informe favorable de la Cap d’Àrea de Cultura i ensenyament el qual proposa realitzar 
la convocatòria del XXVI Concurs de Fotografia de Patrimoni de l’Alt Empordà i IV d’Instagram 
2021. 
-Atès la proposta del conseller de cultura el qual proposa realitzar la convocatòria del XXVI 
Concurs de Fotografia de Patrimoni de l’Alt Empordà i IV d’Instagram 2021. 

 

Fonaments de dret 

 
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 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 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 

dels ens locals (ROAS). 
 



 

 

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

 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar les bases annexes que regulen la la convocatòria del XXVI Concurs de 
Fotografia de Patrimoni de l'Alt Empordà i el IV d’Instagram. Proposar que enguany el tema 
sigui: Arquitectura militar del segle XX: búnquers 
 
Els premis són com segueix: 
Categoria Creativa de 300 € i trofeu 
Categoria Inèdita de 300 € i trofeu 
Categoria Popular de 300 € i trofeu 
 
 
Segon.- Aprovar la convocatòria que regeix la XXVI edició del Concurs de Fotografia de 
Patrimoni de l'Alt Empordà i IV d’Instagram 
 
 
Tercer,. Autoritzar la despesa de 900€ (IVA inclòs) de la partida pressupostària 35.3341.22600 
per a l'atorgament de premis del XXVI Concurs de Fotografia de Patrimoni i IV d’Instagram. 
 
 
Quart: Facultar indistintament a la Presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions 
com calguin per executar el present acord. 
 
 
Cinquè: 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 l'àrea de cultura, 
 
 
Josep Maria Bernils i Vozmediano 
 
Intervingut i conforme En dono fe, 
La interventora     La secretària, 
 
 
Anna Maria Macià i Bover            Cristina Pou Molinet 
 



 

 

ANNEX BASES 
 
 
BASES REGULADORES DEL XXVI CONCURS DE FOTOGRAFIA I  IV A INSTAGRAM  
DEL PATRIMONI DE L’ALT EMPORDÀ (#bunquersccae) 
 
1. Objecte 
 
El concurs fotogràfic de Patrimoni ''Arquitectura militar del segle XX: búnquers '' consisteix en 
la publicació a la xarxa Instagram de fotografies amb l'etiqueta #bunquersccae i amb el nom 
del municipi o nucli on s'hagi pres la fotografia que ha de ser de la comarca de l'Alt Empordà. 
 
El concurs es desenvolupa com a eina de sensibilització en el marc del patrimoni cultural de 
l'Alt Empordà i que organitza el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 
 
Es realitzarà la quarta edició del concurs a Instagram. 
 
 
2. Termini 
 
El període del concurs serà de l’1 de maig al 30 de setembre de 2021 ambdós dies inclosos 
 
No s'admetran a concurs fotografies publicades amb l'etiqueta #bunquersccae a la xarxa 
Instagram fora d'aquests terminis. 
 
 
3. Marc del concurs 
 
- Marc conceptual: El tema de les fotografies és el patrimoni cultural. El motiu de les 
fotografies del concurs d’enguany es: «Arquitectura militar del segle XX: búnquers»  de la 
comarca del l'Alt Empordà. 
 
- Marc temporal: No s'admetran fotografies presentades amb posterioritat a la data de 
finalització dels terminis. 
 
- Marc territorial: Les fotografies presentades amb l'etiqueta #bunquersccae han d'haver estat 
fetes en la comarca de l'Alt Empordà. Les fotografies s'han d'etiquetar amb l'etiqueta del 
projecte #bunquersccae i amb el nom del municipi on s'hagi pres la fotografia. 
 
 
4. Forma de participació 
 
Per participar en el concurs s'ha de tenir un compte a la xarxa social Instagram amb un perfil 
públic, i s'han de respectar les condicions d'aquesta xarxa 
(http:/instagram.com/legal/terms).Així mateix, el fet d'etiquetar la fotografia amb l'etiqueta 
#bunquersccae implica que l'autor accepta les bases del concurs. 



 

 

 
La participació és gratuïta. 
 
El nombre de fotografies presentades per participant és de 2, i no tindran en compte les 
valoracions ni els comentaris d'altres usuaris sobre les fotografies que participin al concurs. 
En cas de participar amb diferents imatges en una única publicació, només es tindrà en 
compte la primera imatge, que es considera la portada. 
 
Cada participant ha de publicar la fotografia o les fotografies a la xarxa Instagram mitjançant 
el seu usuari. S'ha de tenir més de 18 anys. 
 
Per optar als premis cal ser seguidor a Instagram d'@ccaltemporda 
 
Cada fotografia ha de tenir les etiquetes #bunquersccae i nom del municipi o nucli on hagi 
estat presa. També pot tenir altres etiquetes o comentaris que la puguin descriure, que 
l'expliquin o que puguin fer-la més interessant, divulgativa, pedagògica o divertida. 
 
Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació 
d'aquestes bases sempre que compleixin l'objecte, el termini i el marc del concurs, i sempre 
que en els comentaris s'indiqui el lloc. 
 
El jurat rebutjarà les fotografies i els missatges que siguin ofensius, difamatoris, obscens o 
que continguin dades de caràcter personal que no poden ser comunicades, així com els que 
siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social. 
 
La participació al concurs mitjançant l'etiqueta #bunquersccae implica l'autorització perquè 
l'organisme faci ús de les fotografies presentades en accions de difusió i sensibilització del 
projecte patrimoni de l'Alt Empordà. 
 
Pel fet de participar en el concurs #bunquersccae cada participant declara sota la seva 
responsabilitat: 

₋ Que ha fet la fotografia i que és una obra original seva. 
₋ Que té les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats que hi puguin 

aparèixer de forma reconeixible, en el cas de menors del seu tutor. 
 
La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de totes les bases, així com 
l'acceptació de les decisions interpretatives del jurat. 
 
 
5. Premis 
 
El jurat escollirà, segons aquestes bases, tres fotografies, una per cada categoria: 
₋ Creativa. Premi de 300€ i trofeu 
₋ Inèdita. Premi de 300€ i trofeu 
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₋ Popular, (d'entre les 10 primeres en número de likes). Premi de 300€ i trofeu 
 
Cap concursant podrà obtenir més d'un premi. 
 
 
6. Jurat i criteris de valoració 
 
El jurat rebutjarà i exclourà del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els 
requisits i les condicions establerts en aquestes bases. 
 
EL jurat estarà format per: 
President:  - La Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà o persona en qui 

delegui 
Vocals:   - El conseller comarcal de cultura del consell comarcal de l’Alt Empordà 
  - La consellera comarcal d'ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt  
  Empordà. 
  - 2 Persones expertes en el tema: un fotògraf i/o un tècnic en   
  patrimoni cultural i/o un comunity manager 
Secretaria:  - La Tècnica de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt  
  Empordà 
 
El jurat tindrà la facultat de triar les fotografies guanyadores, i en la seva deliberació valorarà 
especialment: 
 
₋ L'adequació a les bases i al tema del concurs ( Arquitectura militar del segle XX: 

búnquers ): 25% 
₋ L'originalitat respecte al conjunt de fotografies presentades: 25% 
₋ La creativitat i qualitat tècnica/artística: 25% 
₋ La composició de l'obra i el control de la llum: 25% 

 
Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables. 
 
Si la qualitat dels treballs presentats fos insuficient, a criteri del jurat, els premis poden 
declarar-se deserts. 
 
Així mateix, el jurat qualificador estarà facultat per resoldre les incidències que no estiguin 
previstes en aquestes bases. 
 
 
7. Comunicació als guanyadors 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es posarà en contacte amb cada persona guanyadora 
mitjançant el seu perfil a Instagram, deixant un comentari a la fotografia guanyadora, o 
mitjançant altres vies que estiguin al seu abast i que consideri oportunes (nota de premsa, 
xarxes socials, etc ) 



 

 

 
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es posarà en contacte amb cada persona guanyadora i 
li sol·licitarà les dades que siguin necessàries. 
 
Cada persona guanyadora disposarà d'un màxim de 20 dies per donar resposta al comentari 
que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà hagi fet a la fotografia per notificar-li que ha guanyat 
i com s'ha d'identificar. 
 
En cas que la persona guanyadora no respongui durant aquest període de temps, es 
considerarà que desisteix del premi i se seleccionarà la imatge següent, per ordre de 
puntuació. 
 
Els noms de cada persona guanyadora es donarà a conèixer a través del web, les xarxes 
socials, etc., i constarà com a persona autora de la fotografia. 
 
L'atorgament dels premis a les persones guanyadores es farà en un acte públic a la seu del 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà que s'anunciarà als mitjans de comunicació i a les persones 
premiades. 
 
 
8. Propietat intel·lectual 
 
Les persones participants que resultin guanyadores d'algun dels premis indicats a la base 5 
cedeixen expressament al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb caràcter gratuït i sense 
limitació temporal (és  a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d'autor i per a tot 
l'àmbit territorial universal), els drets d'explotació de les fotografies premiades, de conformitat 
amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, per al seu ús en qualsevol canal, format, suport 
o ocasió que el  Consell Comarcal de l'Alt Empordà consideri adequats, inclosa la seva 
explotació a la xarxa Internet, així com per a finalitats promocionals o publicitàries, o de 
naturalesa anàloga pròpies del patrimoni cultural. 
 
Aquest drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o 
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de 
transformació per a l'adequació al format de difusió i comunicació, inclosa l'adaptació o 
qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tots tipus de formats i suport 
presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia. 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es compromet expressament a no explotar les imatges 
de manera que puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi puguin 
aparèixer. 
 
En conseqüència, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà podrà utilitzar i cedir, totalment o 
parcialment, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, 
els drets de propietat intel·lectual adquirit, sense que les persones guanyadores generin cap 
contraprestació ni cap dret a percebre cap compensació addicional, llevat del dret al premi 
corresponent. La utilització que se'n faci no serà, en cap cas, per a ús comercial. 



 

 

 
El  Consell Comarcal de l'Alt Empordà es reserva el dret a utilitzar la resta de fotografies 
presentades al concurs amb finalitats informatives o de divulgació d'aquesta convocatòria. 
 
 
9. Protecció de dades 
 
Els guanyadors del concurs, pel fet de participar, consenten que les seves dades siguin 
incorporades al fitxer de dades del  Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que té com a finalitat 
la gestió i difusió dels resultats del concurs, d'acord amb la política de privacitat i seguretat 
de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Les dades seran tractades 
amb la finalitat de dur a terme l'activitat pròpia del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i 
sempre dins dels objectius lícits de l'entitat. 
 
Per exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació es pot contactar amb el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà: 
 
 
 
 Àrea de Cultura i Ensenyament 
 Cr. Nou, 48, 17600 Figueres 
 Telf. 972514355 
 cultura@altemporda.cat 
 
 
10. Altres disposicions 
 
Qualsevol circumstància o conflicte no previstos en aquestes bases els resoldrà en primera 
instància el jurat. 
 
Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri del Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà. 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es reserva el dret a modificar, en cas que sigui necessari, 
els procediments establerts en aquestes bases. 
 
La participació en aquest concurs implica l'acceptació total d'aquestes bases per part dels 
participants. 
 
 
Figueres, febrer de 2021 
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R/N://mval (Núm. Exp:2020/1464) 
 
JUNTA DE GOVERN 

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

 

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a la contractació dels servies professionals de publicitat institucional 
mitjançant premsa escrita d'abast comarcal.-Declarar deserta la licitació.- 

Fets 

Per acord de la Junta de data 26 de gener de 2021 es va disposar aprovar l’expedient de 
contractació i convocar la licitació dels serveis professionals de  publicitat institucional 
mitjançant premsa escrita gratuïta d’abast comarcal per procediment negociat sense publicitat 
i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de 21.777,00€, IVA inclòs, dels 
quals 17.997,60€ corresponien al preu del contracte i 3.779,40€ a l’IVA, i una durada de dos 
anys, prorrogable per un any més. 

En el mateix acord es va disposar convidar l’empresa Creacions Alt Empordà SL, editora de la 
revista CRAE, i el Sr. Òscar Juan Carrés, editor de la revista MIRA’M, úniques publicacions 
gratuïtes d’abast comarcal, d’acord amb la documentació tècnica que constava a l’expedient, 
perquè presentessin la seva proposició. 

El pressupost base de licitació del servei de publicitat a la revista CRAE era d’ 11.613,00€, 
dels quals 9.597,60 € corresponien al preu del contracte i 2.015,40€ a l’IVA. 

El pressupost base de licitació del servei de publicitat a la revista MIRA’M era de 10.164,00€, 
dels quals 8.400,00€ corresponien al preu del contracte i 1.764,00€ a l’IVA. 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 18 de febrer de 2021, 
varen presentar les seves ofertes Creacions Alt Empordà SL i el Sr. Òscar Juan Carrés. 

En data 23 de febrer de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura 
del sobre únic de les proposicions presentades i a la valoració de la documentació. 

Efectuats els tràmits anteriorment esmentats, la Mesa de Contractació va acordar excloure de 
la licitació l’empresa Creacions Alt Empordà SL atès que en el document de l’oferta econòmica 
no  s’hi consignaven les dades relatives a l’oferta, així com també el Sr. Òscar Juan Carrés per 
error manifest en la seva oferta econòmica, ja que el preu total ofert, IVA exclòs, era de 



 

 

350,00€, quan el pressupost de licitació era de 8.400,00€, IVA exclòs, establert a partit d'un 
preu unitari mòdul de 5,47€. 

A l’article 84 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes per a les Administracions Públiques  s’estableix com un dels supòsits en 
què procedeix el rebuig de la proposició presentada per un licitador l’existència d’error 
manifest en el seu import. 

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 el present acord 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 Comunicació proposa a la Junta de Govern 
l'adopció del següent 

ACORD 

 
Primer .-Excloure de la licitació dels serveis professionals de publicitat institucional mitjançant 
premsa escrita gratuïta d’abast comarcal  l'empresa Creacions Alt Empordà SLU atès que no 
ha formulat oferta econòmica. 
 
Segon.-  Excloure de la licitació dels serveis professionals de publicitat institucional 
mitjançant premsa escrita gratuïta d’abast comarcal el Sr. Òscar Juan Carrés per error 
manifest en la seva oferta econòmica. 
 
Tercer.- Declarar  deserta la licitació, per procediment  negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària, dels serveis professionals de publicitat institucional mitjançant premsa escrita 
gratuïta d'abast comarcal. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats i donar-ne trasllat a l’àrea de serveis 
econòmics del Consell Comarcal. 
 



 

 

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

RECURSOS 
 
Contra 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 Comunicació, 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 


