
 
 
Res:     2021/2 
R/N:/02 /FF/pa  (Núm. Exp:  2020/974) 
 
 
RESOLUCIÓ  DE PRESIDÈNCIA 
 
 

Identificació de l'expedient 

 

Expedient relatiu al contracte derivat d'acord marc consistent en el subministrament, en la 
modalitat d'arrendament amb opció a compra, de cinc vehicles destinats a l'àrea de Benestar.- 
Aprovació.- 
 

Fets 

 
1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acord de Ple de data 21 de maig de 2019, va 
aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 
Catalunya que l’ACM conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té 
constituït. 
 
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre 
de 2017, va adjudicar l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat 
procediment. 
 
 
3.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018  es 
disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM. 
 
4.- Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, per Resolució de la Central de 
contractació de data 7 de novembre de 2018, es va aprovar definitivament la primera pròrroga 
de la totalitat dels sublots de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, amb excepció dels sublots 3.5, 5.4 i 8.2. 
 
5.- Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, per Resolució de la Central de contractació 
de data 19 de desembre de 2019 es va aprovar definitivament la segona pròrroga dels sublots 
de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
següents: 1.1, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 2.5, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 
3.2, 3.3, 3.7 i 3.13) i la primera pròrroga del sublot 8.2. 
 



 
6.- El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 24 de novembre de 2020, va aprovar 
l’acord d’adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc de mobilitat sostenible destinat a les 
entitats locals de Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis. 
 
7.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, necessita disposar de vehicles pels diferents 
professionals de l’Àrea de Benestar Social que donen servei presencial a tota la comarca. 
 

8.- Vist que el Consell Comarcal ha valorat els quilometratges de l’àrea de Benestar Social, en 
concret els professionals que durant l’any realitzen més de 4,000km per desplaçaments 
individuals i la possibilitat d’agrupar els diferents itineraris en 5 vehicles, reduint la despesa 
tant econòmica com mediambiental. 

9.- Vista la necessitat de disposar d’un manteniment efectiu dels vehicles que utilitzen 
diferents professionals de l’àrea de Benestar Social. 
 
10.- Vist l’informe favorable emès per la directora tècnica de l’àrea de Serveis Socials, en data 
30 d’octubre de 2020. 
 
11.- Vista la proposta del conseller delegat de l’àrea de Benestar 
 
12.- Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient, de data 7 de gener de 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). 

• Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació 
i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del 
TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la 
nova LCSP. 

• Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i l’adjudicació 
de contractes basats en aquests. 

• Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 

• Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
• Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc de mobiilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2016.2). 

 



 
RESOLUCIÓ 

Per tant, RESOLC: 

 
Primer.- Aprovar la contractació derivada, en la modalitat d’arrendament amb opció a 
compra, a l’empresa adjudicatària  BBVA AUTORENTING SA,  dels béns següents: 

DACIA DUSTER Essential TCE 74KW (100CV) 4X2……………………..5 VEHICLES 

Per una durada de 48 mesos 
Amb els Preus fixes següents: 
 
- renting vehicle : 365,90€ al mes/per vehícle IVA Exclòs. 
 
     442,73€ al mes/ per vehícle IVA Inclòs. 
 
 
Amb el Preus variables següents: 
 
-Abonament quilòmetres no consumits : 0,0224€/km sense IVA 
                0,0271€/km IVA Inclòs 
 
-Pagament quilòmetres per excés:   0,0299€/km sense IVA 
                                                    0,0361€/Km IVA Inclòs 
 
-Valor estimatiu vehicle al finalitzar el contracte :   8.984,20€ per vehicle IVA Exclòs 
                                                                      10.870,882€ per vehicle IVA inclòs 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la present contractació  per un import 
total de 106.257,60€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 40.2311.20400 Renting Vehicles 
i amb la periodificació següent: 
 
ANY MESOS IMPORT, IVA exclòs IMPORT, IVAinclòs 
2021 12 mesos 21.954,00 € 26.564,40 € 
2022 12 mesos 21.954,00 € 26.564,40 € 
2023 12 mesos 21.954,00 € 26.564,40 € 
2024 12 mesos 21.954,00 € 26.564,40 € 
TOTAL 48 mesos 87.816,00 € 106.257,60 € 
 
Tercer.- Aprovar el caràcter pluriennal d’aquesta contractació. Pel que fa a l’anualitat 2022 i 
següents, la despesa resta condicionada suspensivament a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos respectius. 
 



 
Quart.- Notificar aquest acord a  BBVA AUTORENTING SA, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de  de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM  (preferentment per 
correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València, 231, 6ª, 
08007, Barcelona). 
 
Sisè. Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez juli, i el gerent Sr. Josep M. 
Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calguin per executar els 
presents acords. 
 
Setè.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal 
per al seu coneixement i als efectes adients. 
 
Vuitè.- Publicar aquesta contractació derivada de l’Acord Marc en el Perfil del contractant del 
Consell Comarcal i registrar el contracte en el RPC. 
 
Novè.- Sotmetre la present resolució a la ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió 
que se celebri. 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
La presidenta,  En dono fe 
  La secretària 
 
 
 
 
Sònia Martínez Jul 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:centraldecompres@acm.cat


 
 
Res:          2021/3 
R/N:06/JS/rs  (Núm. Exp:  2020/1739) 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a l’acceptació de la subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) relatiu a la convocatòria per a l’any 2020 de 
les subvencions destinades a la continuïtat del Programa referent d’ocupació juvenil. 

 

Fets 

 

Atès que des de l’any 2014 i promogut per la Unió Europea, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya té aprovada l’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya a través de qual es posa en 
marxa una cartera de serveis que 5ona resposta a l’anàlisi realitzat juvenil. Un dels programes 
desenvolupats ha estat la Xarxa d’Impulsors de Garantia Juvenil. 

 

Atès que en aquests moments el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya proposa i aposta per 
un nou programa, amb una nova figura que sigui referent d’ocupació juvenil en cada territori. 
Té per objectiu principal el de treballar coordinadament amb els diferents dispositius de les 
diferents Administracions Públiques que treballen amb les persones joves, per tal de donar la 
millor atenció a la persona jove i oferir-li els recursos més convenients tenint en compte les 
casuístiques personals i/o socials de cadascú. 

 

Atès que les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que preveu l’Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’ocupació 
juvenil. 

 

Atès que s’ha aprovat la RESOLUCIÓ TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s’obre 
la convocatòria per a l’any 2020, per a donar continuïtat al Programa referent d’ocupació 
juvenil. Aquesta convocatòria també determina la distribució territorial (Annex I). En aquest 
Annex s’estableix que a la comarca hi haurà 2 tècnics que desenvolupin el programa. 



 
Atès que el Consell Comarcal, en data 10 de desembre de 2020, i registre d’entrada 
9056/76914/2020, va sol·licitar la subvenció esmentada per a la continuïtat del Programa 
referent d’ocupació juvenil. 

 

Atès que la subvenció que es sol·licita per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la 
convocatòria per a l’any 2020 de les subvencions destinades a la continuïtat del Programa 
referent d’ocupació juvenil és de 73.600,00 € (100% del cost dels contractes). 

 

Atès que, en data 23 de desembre de 2020, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), emet resolució en la qual atorga al Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà una subvenció de 73.600,00 euros per establir 2 unitats 
especialitzades en ocupació juvenil. 

 

Fonaments de dret 

 
• Atès el que estableix l’article 4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
• Correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, 

d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny. 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS). 
• Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de finances públiques de Catalunya (TRLFPC). 
• 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). 
• 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). 
• Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 
• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 



 
• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidència, d’acord amb el 

Decret de Presidència amb número de resolució 2019/232 de data 16 de juliol de 
2019. 

 

RESOLUCIÓ 

 

Per tant resolc: 

 

Primer.- Acceptar la concessió de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) relativa a la convocatòria per a l’any 2020 
de les subvencions destinades a la continuïtat del Programa referent d’ocupació juvenil i que 
es destinarà a la contractació de 2 tècnics/ques del Programa, per un període de 12 mesos 
amb un 100% de jornada laboral, per un import de 73.600,00 €, que anirà a la partida 
60.45100 SOC REFERENTS D’OCUPACIÓ JUVENIL – Expedient SOC040/20/000016, del 
Pressupost d’ingressos del Consell Comarcal per a l’exercici de l’any 2020 i 2021. 

 

Segon.- Notificar-ho al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies), així com a les àrees administratives de Serveis Econòmics i de Joventut 
d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als legals efectes adients. 

 

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

 

RECURSOS 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la 
seva publicació. 

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri 
oportú en defensa dels seus interessos. 

 



 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 

 
 
 
Prenc raó, 
 
 
 
Cap d’intervenció 
Toñy Asensio Belmonte 
 
 
 
 
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/xc (Núm. Exp:2019/1569) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya en base a la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol de convocatòria única per a 
la concessió de subvencions de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2020-2024 (ref BDNS 468916). 

 

Fets 

1.- En data 23 de juliol de 2019 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) el Decret 169/2019, de 23 de juliol pel qual s'aprovaven les bases reguladores i 
d'execució del Pla únic d'obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (PUOSC). 

 

2.- La Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, va obrir la convocatòria única per a la 
concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya per al període 2020-2024 (ref BDNS 468916). 

 

3.- En data 25 de novembre de 2019 la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal va aprovar 
la sol·licitud de subvenció al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya en 
base a la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol de convocatòria única per a la concessió 
de subvencions de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-
2024. 

 

4.- En data 27 de novembre de 2020 el secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb 
l’Aran va emetre la proposta de resolució definitiva en que s’atorgava la quantitat de 
196.343,30 € per la construcció d’un Centre de protecció i adopció d’animals. 

 



 
5..- En data 15 de desembre de 2020 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe 
favorable a l’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya en base a la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol de 
convocatòria única per a la concessió de subvencions de finançament del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (ref BDNS 468916). 

 

Fonaments de dret 

 

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

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC). 

• Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals, corresponen als municipis o bé als consell comarcals o a les entitats locals 
supramunicipals. 

• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 

 

Per tot això, la consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, 
l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Acceptar la subvenció de 196.343,30€ concedida pel Departament de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya en base a la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol de 
convocatòria única per a la concessió de subvencions de finançament del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (ref BDNS 468916). 

 

Segon.- Consignar l'ingrés de 196.343,30 € a l'aplicació pressupostària d'ingressos número 
45.75080 “GENCAT: Construcció Refigu Animals” del pressupost vigent del Consell Comarcal. 

 

Tercer.- Donar trasllat de l’acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’Agència de Residus de 
Catalunya per a seu coneixement i als efectes adients. 
 



 
 

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, 
La Secretaria accidental, 
 
 
 
 
 
Francesca Falcó Roig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2020/1784) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

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 Riumors 

Fets 

 

1.- 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. 

 

2.- 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. 

 

3.- En data 3 de juliol de 2018 els serveis jurídics del Consell Comarcal de l'Alt Empordà van 
informar favorablement a l'aprovació del conveni marc de  delegació de competències per a la 
recollida selectiva de les fraccions d'envasoso lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus 
municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca. 

 

4.- El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del 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. 

 

5.- L’Ajuntament de Riumors, en sessió plenària del 1 de juliol 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. 

 

6.- En data 17 de desembre de 2020 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe 
favorable 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 Vilamacolum. 

 

Fonaments de dret 

 

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

- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC). 

- 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. 

-  

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 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 Riumors. 



 
 

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. 

 

Sísè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Riumors i a l'Àrea de Serveis Econòmics 
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients. 
 

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, 
 
 
 
Anna Palet Vilaplana 
 
 
En dono fe, 
La secretaria, 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2018/1175) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a l'ampliació del termini d'execució del contracte de les obres de reforma de 
l’edifici on està situada l’àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

 

Fets 

 

Atès que el 26 d’octubre de 2020, juntament amb l’empresa adjudicatària Girodservices SL  es 
va signar l’acta de comprovació del replanteig per a l’inici de les obres a dalt referenciades. 

 

Atès que aquestes obres consisteixen en adequar l’edifici de l’Àrea de Joventut a la normativa 
contra incendis i a la normativa d'accessibilitat, per la qual cosa està previst entre altres 
actuacions, la instal·lació d’un ascensor. 

 

Atès que el termini d’execució per a dur a terme les obres és de dos mesos, per tant la data 
d’acabament és el 26 de desembre de 2020. 

 

Atès que en data 18 de desembre de 2020 amb registre d’entrada núm 2020/12715, 
Girodservices SL, representada pel sr. Jordi Forroy Camps, sol·licita una pròrroga del termini 
d’execució fins al 15 de febrer de 2021 degut a una sèrie de motius que han comportat un 
endarreriment de l’execució de l’obra. 

 

Atès que els motius que han provocat aquest endarreriment són dos, 

 

- Que l’empresa fabricant d’ascensors els va notificar que podrà començar la seva instal·lació 
a partir del 15 de gener de 2021. 

- Que com a conseqüència de les fortes pluges que van tenir lloc durant l’obra varen aparèixer 
unes filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici, la qual cosa va provocar un retràs en les feines 
diàries d’execució. 



 
 

Atès que la directora de les obres, la Sra. Trini Bonaterra Batlle, confirma que les filtracions 
d’aigua a l’interior de l’edifici com a conseqüència de les pluges que han ocorregut durant la 
seva execució, han interferit en el ritme dels treballs previstos. 

 

Atès que si l’empresa fabricant de l’ascensor, que no és l’empresa constructora, no pot fer 
l’entrega de l’ascensor fins al 15 de gener de 2021, no és possible tenir l’obra acabada a la 
data prevista. 

 

Atès que segons la clàusula setzena del Plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen la contractació d’aquestes obres, «...si el retard respecte la compliment dels terminis 
fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li 
amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, 
a menys que el contractista en demani un altre de més curt.» 

 

Atès que la directora de l’obra, analitzada la documentació presentada per l’empresa, en la 
qual sol·licita una pròrroga fins el proper 15 de febrer de 2021 per l’acabament de les obres,  
de la que es considera excessiu el temps sol·licitat, i es creu raonable concedir un termini de 
15 dies a partir de la data d’entrega de l’ascensor, és a dir fins al 29 de gener de 2021. 

 

Vist l'informe emès per Trini Bonaterra Batlle, arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
com a directora de l’obra a dalt referenciada.   

 

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 7 de gener de 2021, es va informar favorablement, 
per part dels serveis jurídics. 

 

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). 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 

• 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 Joventut i Esports proposa a la Junta de Govern, 
l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte de les obres de reforma de l’edifici on està situada 
l’àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, fins el 29 de gener de 2021. 

 

Segon.- Donar-ne coneixement a l’empresa constructora Girodservices, S.L. així com a les 
àrees administratives dels Serveis Tècnics, Secretaria i Joventut d’aquest Consell Comarcal per 
al seu coneixement. 
 
 

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 Joventut i Esports, 
 
 
 
 
 
 
En dono fe, 
La secretària, 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretaria accidental, 
 
 
 
 
 
Francesca Falcó Roig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
R/N:02/FF/mj (Núm. Exp:2020/1291) 

 
 

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 vigilància de seguretat sense armes de la seu 
del Consell Comarcal .- Es declara desert .- 

 

Fets 

 

Per acord de Junta de Govern de data 24 de novembre de 2020 es va aprovar l’expedient de 
contractació i es va disposar convocar la licitació del servei de seguretat sense armes de la 
seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per procediment obert i tramitació ordinària amb 
un pressupost base de licitació de 18.944,16€ que més 3.978,27€ en concepte del 21% d’IVA, 
fan un total de 22.922,43€ , i una durada d’un any prorrogable per un any més. 

En data 10 de desembre de 2020 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 28 de desembre de  
2020, no es va presentar cap oferta. 

 

Fonaments de dret 

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

de Contractes de les Administracions Públiques. 
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú d) Llei 7/1-985, de 2 

d’abril, de Bases de Règim Local 
• 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 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, la Presidenta del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del 
següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Declarar desert el procediment de contractació del servei de vigilància, sense armes, 
de la seu del Consell Comarcal. 

Segon.- Notificar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal 

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
La Presidenta, 
 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 


