
 
R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/1658) 

 
JUNTA DE GOVERN 

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

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació de les obres de manteniment per pintar l’interior de la seu 
del Consell Comarcal i les façanes del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE)  L’Albera.- 
Requeriment de documentació a l'empresa proposada com a adjudicatària del lot 1.- 

 

Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 26 de gener de 2021 es va  disposar convocar la 
licitació, per procediment simplificat abreujat, de les obres de manteniment per pintar l’interior 
de la seu del Consell Comarcal i les façanes del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE)  
L’Albera, dividides en dos lots. 
 
Finalitzat el termini de presentació de proposicions i efectuada la valoració de les ofertes, l'àrea 
gestora del contracte, mitjançant informe de data 28 d'abril de 2021, ha proposat l'adjudicació 
del lot 1 del contracte,  corresponent als treballs de pintura a l'interior de la seu del Consell 
Comarcal, a favor de l'empresa Projectes Micma SL, amb NIF B66354762. 
 
L'esmentada empresa figura inscrita al RELI i, comprovades les dades que hi consten, es 
constata  que no estan actualitzades les relatives al compliment de les obligacions tributàries. 

Consultades aquestes dades a l'Agència  Estatal d'Administració Tributària en data 30 d'abril 
de 2021, resulta que l'empresa no es troba al corrent de les seves obligacions tributàries. 

 

Fonaments de dret 

 

• art. 140.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

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

 



 
ACORD 

 

Primer.- Requerir l'empresa Projectes Micma SL perquè en el termini de cinc dies hàbils a 
comptar des de l'endemà de la notificació del present acord aporti certificat acreditatiu d'estar 
al corrent de les seves obligacions tributàries. 

 

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

 

RECURSOS 

 

Contra el present acord no procedeix la interposició de recurs en tractar-se d'un acte de tràmit 
no qualificat 

 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
El conseller delegat de l'àrea 
de Serveis Tècnics 
 
 
 
En dono fe, 
La secretària 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/1027) 

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

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació de les obres de rehabilitació del Mas en el  Castell de Palol 
Sabaldòria, al municipi de Vilafant.- Requeriment de documentació oferta més avantatjosa.- 

 

Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 16 de febrer de 2021  es va aprovar l’expedient de 
contractació de les obres de rehabilitació del mas en el Castell de Palol Sabaldòria, al municipi 
de Vilafant, que s'inclouen  en l'operació "Conservació, foment i desenvolupament del 
patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà" cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-
2020, Eix prioritari 6; es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de prescripcions tècniques i es va disposar convocar la licitació per procediment obert 
simplificat i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de 142.167,04€, IVA 
exclòs, que més 29.855,08€ en concepte del 21% d'IVA, fan un total de 172.022,12€, i una 
durada de cinc mesos. 
 
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 22 de març de 2021, 
varen presentar proposta, mitjançant l'eina sobre digital, les empreses següents: MOIRAS 
SERVIOBRA SL, CONSTRUCCIONS QUERA AGULLANA SL, BAULA RECERCA ARQUEOLÒGICA 
SL, FÀBREGAS IMMOBLES SL, CONSTUCCIONS LEINAD SL i SOMNISAMIDA SL. 
 
La Mesa de Contractació, reunida en data 28 d'abril de 2021, va proposar l'adjudicació del 
contracte en favor de l'empresa MOIRAS SERVIOBRA SL per haver presentat l'oferta més 
avantatjosa. 
 
L'esmentada empresa figura inscrita al RELI i s'han comprovat les dades que hi consten 
 

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

contractes de les administracions públiques. 



 
• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei. 
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord 

amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 
2019. 

•  

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

 

ACORD: 

 

Primer.- Requerir l'empresa MOIRAS SERVIOBRA SL perquè en el termini de 7 dies hàbils a 
comptar des de l'endemà de la notificació del present acord aporti la documentació següent: 

• Documentació acreditativa de la solvència econòmica i tècnica, d'acord amb allò 
previst a l'apartat G.2 del quadre de característiques, la qual podrà ser substituïda 
amb l'aportació de document acreditatiu de la classificació empresarial en el Grup K, 
subgrup 7, categoria 2. 

• Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva, per import de 6.834,95€ 

•  

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

 

RECURSOS 

Contra el present acord no procedeix la interposició de recurs en tractar-se d'un acte de tràmit 
no qualificat. 
 
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:2017/1629) 

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

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació del servei d'intervenció socioeducativa de prevenció diürna 
per a nens i nenes de 6 a 12 anys als municipis de Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador 
i la Jonquera.- Pròrroga.- 

 

Fets 

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió de data 8 de maig de 
2018,  va adjudicar a SUARA SERVEIS SCCL, amb CIF F17444225, el servei d'intervenció 
socioeducativa de prevenció diürna per a nens i nenes de 6 a 12 anys als municipis de Sant 
Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i la Jonquera pel preu de 19.012,00€ anuals, IVA exempt. 

 

El contracte es va formalitzar en data 15 de juny de 2018 i la seva durada era de de dos anys 

a comptar des del dia 15 de juny de 2018, prorrogable anualment  fins a un màxim de dues 

pròrrogues. 

En data 14 de juny de 2021 finalitza el termini el termini d'execució de la primera pròrroga del 
contracte. 

La directora de l'àrea de Benestar ha emès informe de data 15 d'abril 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 de data 11 de maig 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. 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
• 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 tant, el conseller delegat de l’àrea de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern l’adopció 
del següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes el contracte subscrit amb SUARA SERVEIS SCCL, 
amb CIF F17444225, per a la prestació del servei d'intervenció socioeducativa de prevenció 
diürna per a nens i nenes de 6 a 12 anys als municipis de Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere 
Pescador i la Jonquera. 

 

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 15 de juny de 2021 fins al 
14 de juny de  2022. 

 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 7.129,50€, IVA exempt, per atendre les 
despeses derivades de l'execució del contracte durant l’exercici 2021, amb càrrec a l’aplicació 
40.2311.22799 del pressupost vigent. 

 

I, per a l’exercici 2022, una despesa màxima d'11.882,50€, IVA exempt, de forma condicionada 
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost. 

 

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

 

Quart.- 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: 
 
a) 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. 
b)El recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
Província de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació. 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica 
 
El conseller delegat de l'àrea 
de Serveis Socials, 
 
 
 
 
En dono fe, 
La secretària 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
R/N:02/CPM/cn  (Núm. Exp:  2021/728) 
 
 
 

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 
contenciós administratiu (recurs ordinari 73/2021), que es segueix davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, fruït de la demanda interposada per GBI Serveis SAU i 
Fomento de Construcciones y Contratas, Unión Temporal de Empresas (UTE CTR de Alt 
Empordà).- 

 

Fets 
 

Havent vist el recurs contenciós administratiu (recurs ordinari 73/2021) interposat davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona (UPSD cont. Administratiu 1), per part de 
GBI Serveis SAU i Fomento de Construcciones y Contratas, Unión Temporal de Empresas 
(UTE CTR de l’Alt Empordà) , contra l’acord de Ple de data 26 de gener de 2021 pel qual es 
desestima el recurs de reposició interposat per la UTE CTR de l’Alt Empordà, contra la 
resolució dictada en data 25 de maig de 2020 en l’expedient de revisió de cànons 
corresponents a l’explotació del CTR Alt Empordà, períodes novembre 2017 a octubre 2018 i 
novembre 2018 a octubre 2019. 
  
Vista la necessitat de disposar de l’assistència jurídica especialitzada per a la defensa dels 
interessos d’aquest Consell Comarcal en la tramitació de l’esmentat procediment. 

  
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 contenciós administratiu 
(recurs  ordinari 73/2021) que se segueix en el jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Girona, a instància d’un recurs presentat per GBI Serveis SAU i Fomento de Construcciones 
y Contratas, Unión Temporal de Empresas (UTE CTR de l’Alt Empordà). 
  
Segon.- Designar el Sr. Francisco Luis Muñoz Cameo 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.- 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 

 


