
 

 

 
 
Res:  2020/413 
R/N:07/CC/lf  (Núm. Exp:  2018/1058) 
 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 

Identificació de l'expedient 
 

Expedient relatiu a la sol·licitud de finançament, de la segona pròrroga, de l’AODL Comarcal 
de Comerç a l’Alt Empordà, en el marc de la convocatòria de Programes de Desenvolupament 
Local, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per a l’anualitat 2020, per dur a terme el 
Pla de Treball de l’AODL Comarcal de Comerç a l’Alt Empordà, en el marc del Projecte de 
desenvolupament comercial de la comarca. 

Fets 

Cal demanar la segona pròrroga al programa AODL, del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, per seguir amb els treballs engegats a l’anualitat 2018 per implementar el Projecte 
de desenvolupament comercial de la comarca de l’Alt Empordà. 

Es tracta d’un projecte conjunt que duen a terme el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els 
Ajuntaments de Figueres, Castelló d’Empúries, la Jonquera, Llançà, Roses i l’Escala. 

Al gestor d’expedients i consta la proposta de conseller delegat de l’ àrea de Promoció 
Econòmica, l’ annex 0, Pla de Treball ; annex 1, conveni de cooperació entre ell CCAE i els 
ajuntaments participants ; annex 2, Principis ètics i regles de conducta. 

Per part de la gerència del Consell Comarcal de l’ Alt Empordà de Promoció Econòmica s’ha 
informat favorablement la present resolució. 

Fonaments de dret 
 

• 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). 
 



 

 

• 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 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
 

• Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic. 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). 
• Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

• Reial 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 (RLGS). 

• Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local. 

• Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, 
de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local. 

• Resolució TSF/2820/2020, de 4 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per 
a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels 
agents d'ocupació i desenvolupament local. 

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidenta del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà de conformitat amb l’article 13.1 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya. 

 

RESOLUCIÓ 
 

Per tant resolc: 

Primer.- Aprovar el pla de treball de l’AODL Comarcal de Comerç a l’Alt Empordà, per 
implementar el Projecte de desenvolupament comercial de la comarca de l’Alt Empordà, que 
s’adjunta com a document annex 1. 

Segon.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al codi ètic, que figura a 
l’annex 2 a Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores 



 

 

per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament 
local. Aquest codi ètic s’adjunta com a document annex 2. 
 
Tercer.- Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, l’import de 36.000,00 € per 
finançar la segona pròrroga de l’AODL Comarcal de Comerç, per implementar el Projecte de 
desenvolupament comercial de la comarca de l’Alt Empordà, en el marc de la convocatòria de 
programes de desenvolupament local segons la resolució TSF/2820/2020. 
 
Quart.- Sotmetre la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern per a la seva 
ratificació. 
 
Cinquè.- Facultar al gerent de la corporació perquè realitzi tants actes i gestions com calguin 
per dur a terme el present acord. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i als 
representants dels Ajuntaments de Figueres, Castelló d’Empúries, Llançà, la Jonquera, Roses 
i l’Escala. 
 
Setè.- Comunicar aquest acord a l’àrea de RRHH i d’Intervenció 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. 

La presidenta,                                                                  En dono fe    
                                            La secretària,                          
 
 
     
 Sònia Martínez Juli                                                           Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 



 

 

R/N: 02/FF/pa(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  a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.- 
 

Fets 
 

L’àrea de Recursos Humans del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data  9 de  
novembre de 2020 en què s’informa favorablement la contractació del servei de vigilància, 
sense armes, de l’edifici del Consell Comarcal 

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els 
objectius que s’indiquen en l’esmentat informe. 

La competència objecte del contracte és una competència pròpia 

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques. 

El plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació han estat 
informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació en data 10 de novembre de 
2020. 

La despesa derivada de la present contractació s'efectuarà amb càrrec a l’aplicació 
20.9201.22703 del pressupost del Consell Comarcal per a l'exercici 2021. 

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, la Presidenta del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l’adopció del 
següent ACORD: 

 
Primer.- Aprovar l’informe-memòria emès per la cap de l’àrea de Recursos Humans  del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
 
Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de seguretat sense armes de la seu del 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació. 
 
Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte. 
 
Cinquè.- Convocar, per procediment obert i tramitació ordinària, la licitació del servei de 
vigilància de seguretat sense armes de la seu del Consell Comarcal, 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. 
 
Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 
22.922,43€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida  20.9201.22703 del pressupost de l'exercici 
2021, de forma condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Setè. Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell 
Comarcal per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des del dia següent a la 
data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes. 
 
Vuitè. Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions 
com calguin per a l’execució del present acord. 
 
Novè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics  del Consell Comarcal. 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica 
 
La Presidenta, 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 



 

 

 
 
R/N:02/FFR/pa (Núm. Exp:2020/402) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a la contractació del subministrament i instal.lació d'un mòdul prefabricat 
per utilitzar com a oficines i aula al Centre de Tractament de Residus.- Requeriment de 
documentació oferta més avantatjosa.- 
 
Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 28 de juliol de 2020 es va aprovar l’expedient de 
contractació del subministrament i la instal.lació d'un mòdul prefabricat per utilitzar com a 
oficines i aula al Centre de Tractament de Residus; es van aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va 
disposar convocar la licitació, per procediment obert i tramitació ordinària. 
La Mesa de Contractació, reunida en data 27 d’octubre de 2020, va procedir a l'obertura de 
les ofertes presentades i va proposar l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa Algeco  
Construcciones Modulares SL per haver presentat l’oferta més avantatjosa. 
L'empresa Algeco  Construcciones Modulares SL  figura inscrita al ROLECE i s'ha 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, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern 
l'adopció del següent 

ACORD 



 

 

Primer.- Acceptar la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació 

Segon.-Requerir l’empresa Algeco Construcciones Modulares SL perquè en el termini de deu 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació del present acord presenti la 
documentació que tot seguit s’indica, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’entendrà que 
ha retirat la seva oferta: 

• Còpia dels comptes anuals de l’exercici 2018 i, si s’escau, de l’exercici 2019, inscrits 
en el Registre Mercantil. 

• Relació dels serveis realitzats els darrers tres anys, de la mateixa naturalesa als de 
l’objecte del contracte, avalats per certificats de bona execució, amb indicació del seu 
import. 

• Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i resguard acreditatiu de la seva vigència 

• Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva per import de 
2.448,75€. 

RECURSOS 

Aquesta resolució no es pot impugnar ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat. 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
La  consellera delegada de l'àrea 
de Medi Ambient, 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N:05/KZ/rc (Núm. Exp:2020/1541) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

Convocatòria de subvencions per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació 
de la COVID-19, any 2020 

“Fets 
 
-Vist que la Junta de Govern de Diputació de Girona, en la sessió extraordinària que va tenir 
lloc el dia 20 d’octubre de 2020, va aprovar la convocatòria de subvencions a ajuntaments, 
entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per finançar actuacions en noves 
tecnologies arran de la situació de la covid-19, any 2020. 
 
-Vist que El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 22 de setembre de 2020 va aprovar 
inicialment les bases reguladores de subvencions en noves tecnologies a ajuntaments, 
entitats municipals descentralitzades, i consells comarcals arran de la situació de la covid- 19. 
 
-Vist que l’objecte d’aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el 
procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Noves Tecnologies de Diputació 
de Girona per finançar-los l’accés a les noves tecnologies. 
 
-Vist que el procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública, que haurà d’aprovar la Junta de Govern. Les subvencions 
que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions 
en anys posteriors i no es podran al·legar com a precedent. 
 
-Vist que poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots 
els ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals de la província de 
Girona. Per obtenir la condició de beneficiari els sol·licitants han de complir els requisits i les 
condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. 
 
-Vist la subvenció de 20.000 euros en el cas dels Consells Comarcals. Repartiment lineal a raó 
de 2.500 euros per consell comarcal. Les subvencions atorgades s’entendran fixades en 
l’import establert en la resolució de la concessió. 
 
Des del Consell es considera que la suma de les factures destinades a la compra de 12 portàtils 
Lenovo ThinkPad i també de la de compra de material per a l’adequació del sistema de 
comunicacions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per imports de 11.422,59 euros i de 
8.796, 70 euros respectivament poden beneficiar-se d’aquest ajut. 
 



 

 

Servicios Informática SA: 11.422,59 euros. AD 22020/7585. (Expedient: 2020/797) 
 
Global6Tem: 8.796, 70 euros. AD 22020/8968 (Expedient: 2020/837)”. 
 
Vist l’informe del tècnic de 9 de novembre de 2020. 

 

Fonaments de dret 
 

La legislació aplicable és la següent: 
 
•  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
 
•  Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
•   Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
 Administracions Públiques. 
 
•  Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 
 
• Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
•  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i règim local de Catalunya. 
 
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003 general de subvencions. 
 
•  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

 

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

 
 
 
ACORD 
 



 

 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, el finançament de les factures: 
 
Servicios Informática SA: 11.422,59 euros. AD 22020/7585. (Expedient: 2020/797) 
 
Global6Tem: 8.796, 70 euros. AD 22020/8968. (Expedient: 2020/837) 
 
per import total de 20.219,29,00 €, en el marc de la convocatòria de subvencions per finançar 
actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la COVID-19, any 2020. 
 

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. 
 
El conseller delegat de l'àrea de l’àrea d’informàtica, 
 
 
 
 
 
En dono fe, 
La secretària 
 
 
Cristina Pou Molinet 


