DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a l’aprovació de la candidatura Conservació, foment i desenvolupament del
patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà- Pla foment del turisme, per presentar-la a l’ajut
per al desenvolupament de Plans de foment territorial de turisme al Departament d'Empresa i
Coneixement 2018.
Fets
1. Consell Comarcal de l'Alt Empordà va proposar als ajuntaments de la comarca realitzar un
projecte conjunt per desenvolupar actuacions concretes emmarcades en el Pla estratègic en
l'àmbit del desenvolupament econòmic i local i l'ocupació a l'Alt Empordà i en concret el Pla
d’acció sectorial en l’àmbit del desenvolupament turístic.
2. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març, va presentar una operació amb un cost total de 1.827.025,92 euros,
amb el títol Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt
Empordà.
3. Que, d’acord amb la Resolució GAH/2372/2017, de 10 d'octubre, de segona modificació de
la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, la consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, va aprovar aquesta operació en el marc del Programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, per un import de 1.827.025,92 euros.
4. Que l’operació Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de
l'Alt Empordà amb un cost total de 1.827.025,92 euros, està cofinançada en un 50%, 913.512,96
euros pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el
marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Eix prioritari 6: Conservar i
protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos.
5. Per a la gestió i execució de les actuacions previstes a l’operació, es va signar un conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de Colera, Maçanet
de Cabrenys, Navata, Portbou, Sant Miquel de Fluvià, Roses, Sant Pere Pescador, Torroella de
Fluvià i Vilafant.
6. Aquesta operació té el suport dels ajuntaments d'Agullana, Albanyà, l'Armentera, Bàscara,
Boadella i les Escaules, Cabanelles, Cadaqués, Capmany, Colera, Darnius, El Far d'Empordà, El
Port de la Selva, Espolla, Fortià, Garriguella, La Jonquera, La Vajol, Lladó, Llers, Maçanet de
Cabrenys, Masarac, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pedret i
Marzà, Peralada, Pont de Molins, Pontós, Portbou, Rabós d'Empordà, Sant Climent Sescebes,
Sant Llorenç de Muga, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Terrades, Torroella de
Fluvià, Ventalló, Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamalla, Vilamaniscle,
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Vilanant i Vilasacra i autoritzant al Consell Comarcal a la col·locació de senyalització dels
principals recursos turístics-patrimonials .
7. El Consell Comarcal ha proposat als ajuntaments presentar alguna de les actuacions que
incloïa aquesta operació a la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions per
al desenvolupament de plans de foment territorial de turisme, del Departament d’Empresa i
Coneixement, descartant les actuacions que no entren per termini i les partides no elegibles, i
adaptant el projecte al màxim subvencionable.
8. Atès l’informe favorable de la Cap de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
Fonaments de dret
• 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).
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• 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 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.
• Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
• Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6.
• Ordre EMC/93/2017, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de
foment territorial de turisme
• Resolució EMC/1871/2018, de 25 de juliol, per la qual es publica la convocatòria per a l'any
2018 per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de
plans de foment territorial de turisme (ref. BDNS 410627).
RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Aprovar la candidatura Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i
cultural de l'Alt Empordà- Pla foment del turisme, amb un pressupost total de 1.598.788,39 €.

C/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 -Fax 972 50 56 81 – E-mail:consell@altemporda.org – 17600 FIGUERES

Actuació i Municipi

Actuació
de
digitalització
i
senyalització dels
recursos patrimonials i
turístics de l'Alt
Empordà.

Total amb IVA

Subvenciona Subvenció
ble
sol·licitada
PFT
PFT

Subvenció
FEDER
prevista

Total
subvencionat
(amb PFT)

Aportació
municipal
requerida

125.235,00 €

109.505,00 €

31.332,48 €

51.750,00 €

83.082,48 €

42.152,52 €

69.532,58 €

45.389,71 €

17.396,32 €

28.732,47 €

46.128,79 €

23.403,79 €

Actuació de Millora de
la plaça Sant Antoni,
senyalització turística i
innovació tecnològica
– Navata.

175.523,81 €

129.887,62 €

43.914,21 €

72.530,50 €

116.444,71 €

59.079,10 €

Actuació
de
Naturalització
de
l’entorn de la
muralla de ponent de
la Ciutadella de Roses
–
Roses.

423.738,15 €

423.738,15 € 106.014,82 € 147.141,52 €

Actuació
de
Dinamització turística
a l’entorn
del Monestir de Sant
Miquel del Fluvià –
Sant
Miquel de Fluvià.

77.036,38 €

Actuació de Millora
del carrer del Mar, eix
de
connexió del nucli
antic de Sant Pere
Pescador amb l’entorn
del riu Fluvià – Sant
Pere Pescador.

487.403,56 €

Actuació
de
Recuperació del bosc
de ribera de
la zona de l’illa de
l’Albanyà – Torroella
de

68.296,78 €

Actuació
de
condicionament de la
connexió
entre el carrer Hospital
i la Torre Carlina Maçanet de Cabrenys.

62.843,41 €

19.273,69 € 31.833,21 €

396.523,75 € 121.943,23 € 201.406,43 €

68.296,78 €

17.087,13 €

28.221,81 €

253.156,34 € 170.581,81 €

51.106,91 €

25.929,47 €

323.349,66 € 164.053,90 €

45.308,94 €
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22.987,83 €

Fluvià.
Actuació
de
Rehabilitació del Mas
en el Castell
de Palol Sabaldòria.
Subfase planta baixa –
Vilafant.
TOTALS

172.022,13 €

172.022,13 €

43.038,12 €

71.083,52 €

114.121,65 €

57.900,48 €

1.598.788,39 € 1.408.206,55 € 400.000,00 € 632.699,47 € 1.032.699,47 € 566.088,92 €

Segon.- Sol·licitar al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, una
subvenció de 400.000,00 euros, per a la realització del projecte Conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà- Pla foment del turisme.
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al President i al Gerent del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin necessaris per
a l'execució del present acord.
Quart.- Ratificar el present acord a la propera junta de govern
Cinquè.- Notificar el present acord als ajuntaments de Colera, Portbou, Maçanet de Cabrenys,
Navata, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vilafant.
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 presidenta,

En dono fe
El secretari,

Montserrat Mindan Cortada

Francisco Luis Muñoz Cameo

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.
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DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’acceptació de la sol·licitud d'una subvenció a la Diputació de Girona al
programa de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius
2018.
Fets
1. La Diputació de Girona ens ha notificat que en data 8 de juliol de 2018, per resolució de la
Presidència, ens ha concedit l’ajut sol·licitat de 3.000 € al programa de suport a projectes de
promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius 2018, per difondre i realitzar
formacions per potenciar els productes agroalimentaris de l’Empordà.
2. Atès l’informe favorable de la Cap de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
Fonaments de dret
• 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).
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• 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 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.
• Resolució presidència
RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Acceptar l’ajut de 3.000 €, concedit per la Diputació de Girona, al programa de suport
a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius 2018, per difondre i
realitzar formacions per potenciar els productes agroalimentaris de l’Empordà.
Segon.- Consignar l’ingrés a l'aplicació pressupostària 30.46102 – Diputació de Girona
-subvenció projectes promoció agroalimentària, del pressupost del 2018.
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Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidenta i el Gerent del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin necessaris per
a l'execució del present acord.
Quart.- Ratificar l’esmentat acord per la Junta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Cinquè.- Donar trasllat a la Diputació de Girona, i a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
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.
Prenc raó
Cap d'intervenció

Isabel Luque
El president,

En dono fe
El secretari,

Montserrat Mindan Cortada

Francisco Luis Muñoz Cameo

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.
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DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a acceptació de la subvenció de la Diputació de Girona, per l'execució de
l’Operació Natura, cultura, intel·ligència en xarxa. Comarca de l’Alt Empordà, en el projecte
d’especialització i competitivitat territorial (PECT).
Fets
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 14 de juny de 2016 va aprovar l’Operació
Natura, cultura, intel·ligència en xarxa. Comarca de l’Alt Empordà, amb un pressupost total de
306.033,00€ (IVA no inclòs) i va presentar candidatura a la convocatòria de la Diputació de
Girona, referent a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge (DGAPH) per al desenvolupament de Projectes d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) en l’àmbit local dins el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020,
que establia les bases per a la selecció i el cofinançament de projectes dels ajuntaments i
consells comarcals i altres ens locals, universitat i entitats sense finalitat lucrativa.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té atorgat el cofinançament FEDER de 137.574,76 €,
concedit per mitjà de la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, de l’operació Natura, cultura,
intel·ligència en xarxa. Comarca de l’Alt Empordà codi O023-00205 , pel projecte modificat
aprovat amb un import total de 275.149, 52 €, per tal de complir amb les bases del PECT.
La Diputació de Girona ens ha notificat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que en data 22
de juliol de 2018, s’ha resolt l’aprovació definitiva del cofinançament de l’Operació Natura,
cultura, intel·ligència en xarxa. Comarca de l’Alt Empordà, amb un pressupost total de
275.149,52 euros (IVA no inclòs), amb un import de 68.787,38€.
Atès l’informe favorable de la Cap de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
Fonaments de dret
• Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 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).
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• 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 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).
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• Art. 31 del 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, així com els articles 8 i 9 del Reglament
(CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.
• Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les base reguladores per a la selecció
de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3Cat i en el
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
• Edicte núm. 3879 de la Diputació de Girona, referent a la convocatòria del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAPH) per al desenvolupament de
Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) en l’àmbit local dins el Programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, que establia les bases per a la selecció i el
cofinançament de projectes dels ajuntaments i consells comarcals i altres ens locals, universitat i
entitats sense finalitat lucrativa.
• Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT cofinançat pel
POFEDER DE Catalunya 2014-2020.
RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Acceptar un cofinançament per part de la Diputació de Girona de 68.787,38€, de
l’Operació Natura, cultura, intel·ligència en xarxa. Comarca de l’Alt Empordà, codi O023002054
seleccionada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, Projectes d’especialització
i competitivitat territorial (PECT).
Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al President i el Gerent del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a
l'execució del present acord.
Tercer.- Ratificar l’esmentat acord per la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
Quart.- Donar trasllat a la Diputació de Girona, i a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
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.
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Figueres, a la data de la signatura electrònica.
Prenc raó
Cap d'intervenció

ISABEL LUQUE
La presidenta,

En dono fe
El secretari,

Montserrat Mindan Cortada

Francisco Luis Muñoz Cameo

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.
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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 d'atenció psicològica a infants i adolescents en
situació de violència.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 22 de maig de 2018 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei d’atenció psicològica a infants i adolescents en situació de violència, es
van aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques reguladors
del contracte i es va disposar convocar la licitació, per procediment obert.
Durant el termini de presentació de proposicions va
Torroella.

presentar oferta el Sr. Àlex Araujo

El comitè d’experts va emetre informe, de data 4 de juliol, amb la valoració tècnica de l’oferta
presentada i en aplicació dels criteris establerts a la clàusula 14ena. del plec han atorgat les
puntuacions següents:
Àlex Araujo Torroella
b) Criteris de qualitat subjectes a judici de valor (fins a 51
punts)
b.1.- Descripció àmplia i detallada de l'organitzacio del 27,5
Servei d'atenció psicològica a infants i adolescents en
situació de violència (fins a 40 punts)
- Proposta de funcionament del servei en relacíó als infants i 15
adolescents i a les seves famílies (15 punts)
- Proposta metodològica de treball per a la prestació del servei: 10
mapa de procés, treball intern, coordinació tècnica, protocols i
documentació pròpia del servei (20) punts)
- Proposta de treball en xarxa i treball comunitari (5 punts)

2,5

b.2.- Descripció dels sistemes d'avaluació i seguiment de les 3,5
activitats (fins a 11 punts)
Descripció dels sistemes d'avaluació en relació als infants, 2
adolescents i les seves famílies (4 punts)
Proposta d'avaluació en relació als professionals iel servei

0
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Proposta d'avaluació en relació al projecte de gestió (3 punts)

1,5

TOTAL

31 punts

La Mesa de Contractació, reunida en data 24 de juliol de 2018, va proposar l’adjudicació del
contracte a favor del Sr. Àlex Araujo Torroella per tractar-se de l’única oferta presentada i
complir els requisits tècnics i econòmics exigits.
Mitjançant decret de presidència de data 31 de juliol de 2018 es va requerir el Sr. Alex Araujo
Torroella perquè aportés la documentació a què fa referència la clàusula quinzena del plec de
clàusules administratives particulars.
El Sr. Àlex Araujo Torroella ha presentat la documentació requerida en temps i forma i ha
sol.licitat la constitució de la garantia definitiva, per import de 2.850,00€, mitjançant la
modalitat de retenció en el preu 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
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Adjudicar el contracte del servei d’atenció piscològica a infants i adolescents en
situació de violència a favor del Sr. Alex Araujo Torroella, amb NIF núm. 40.449.903- X, per
un import de vint-i-vuit mil cinc-cents euros anuals (28.500,00€), IVA exempt.
La durada del contracte serà de dos anys a comptar des de l’endemà de la seva formalització i es
podrà prorrogar anualment, amb un màxim de dues pròrrogues.
Segon.- Disposar la despesa derivada del a present contractació corresponent a l’exercici 2018,
per un import màxim de 7.125,00€ , amb càrrec a l’aplicació 40.2311.22799 del pressupost. Per
als exercicis següents aquesta restarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en
els respectius pressupostos:
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Exercici

Preu total, IVA exempt

2019

28.500,00€

2020

21.375,00€

Tercer.- Designar com a responsable del contracte la Sra. M. Rosa Guixé Valls, cap de l’àrea
de Benestar.
Quart.- Requerir l’adjudicatari perquè un cop transcorregut el termini dels quinze dies hàbils
següents a comptar des de la remissió de la notificació de l’acord d’adjudicació concorri a
formalitzar el contracte administratiu.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell
Comarcal.
Sisè.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el perfil del contractant del
Consell Comarcal.
Setè.- 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:
- 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 fefaent de la publicació de l’acte impugnat en el Perfil de contractant. 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."
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Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de
Serveis Socials,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo
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