JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la renúncia de l'ajut de la Diputació de Girona al programa de suport a
projectes de promoció agroalimentària Girona Excel.lent Col.lectiu.
Fets
1. Atès que en data el 20 de setembre de 2017, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
presenta sol.licitud de subvenció a la convocatòria les subvencions al programa de
suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel.lent Col.lectius.
2. Atès que en data 4 de desembre de 2017 la Diputació de Girona ens notifica la
concessió al Consell Comarcal de l'Alt Empordà de la subvenció amb un import de
3.000 €
3. Atès que les actuacions realitzades elegibles a la subvencions per promocionar aquests
productes: actuacions de sensibilització, comunicació i promoció, que es materialitzen
amb diferents suport paper, digital, assistència a fires, signatura conveni amb altres
col.lectius (DO del vi, DO de l'oli, Igp Poma de Girona, Cuina del Vent i Cuina de
l'Empordanet)
per difondre la marca i la gastronomia empordanesa, anuncis i
reportatges a mitjans de comunicació, networkings s'han realitzat gràcies a les quotes
dels productors i finançat per altres entitats.
4. Atès que no es possible realitzar cap més actuació, dins el termini previst per l'ajut,
finalitzava el 30 de desembre de 2017.
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 estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
• 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).
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• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
• Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions al programa de
suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel.lent Col.lectius.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Renunciar a l'ajut de 3.000€, atorgat el 4 de desembre del 2017, per la Diputació de
Girona de les subvencions al programa de suport a projectes de promoció agroalimentària
Girona Excel.lent Col.lectius.
Figueres, 16 de gener de 2018
El conseller delegat de l'àrea de turisme,

Prenc raó,
Cap d'Intervenció,

Toñy Asensio Belmonte

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo
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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 manteniment dels jardins del Consell Comarcal.
Pròrroga.Fets
La Junta de Govern, en sessió de data 16 de desembre de 2013, va adjudicar el contracte
reservat del servei de manteniment dels jardins del Consell Comarcal a favor de la Fundació
Privada ALTEM , amb NIF núm. 40.444.843-X.
El contracte es va formalitzar en data 1 de gener de 2014 i la seva durada s'establí per quatre
anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més, d'acord amb allò establert a la seva
clàusula cinquena, en consonància amb la clàusula sisena del plec de clàusules administratives
particulars.
En data 31 de desembre de 2017 finalitzava el termini d'execució del contracte
La Gerència del Consell Comarcal, en data 9 de gener de 2018, ha emès informe en el qual
proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis objecte
del contracte.
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.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Prorrogar, en els seus propis termes i pel termini de dos anys, el contracte
administratiu reservat del servei de manteniment dels jardins del Consell Comarcal atorgat amb
la Fundació Privada ALTEM.
Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l'1 de gener de 2018 fins al 31
de desembre de 2019.
Segon.- Donar-ne trasllat a l'interessat, així com també a l'àrea administrativa d'Intervenció de
Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
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Tercer.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 11 de gener de 2018
El president,

Ferran Roquer i Padrosa
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco L. Muñoz Cameo
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