RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a contractació de les obres de millora del carrer Mar (Tram 2), eix de connexió
del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l'entorn del riu Fluvià entre el carrer Duc i el carrer
de les Escoles, i el carrer del Carme i el carrer Hospital.- Aprovació annex al Pla de seguretat i
salut
Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 24 de setembre de 2019 es va adjudicar, a favor de
l’empresa HIER CONS EMPORDÀ SL, el contracte de les obres de millora del carrer Mar (Tram
2), eix de connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l'entorn del riu Fluvià entre el
carrer Duc i el carrer de les Escoles, i el carrer del Carme i el carrer Hospital, incloses dins
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.
El corresponent contracte es va signar en data 16 d’octubre de 2019.
L’empresa HIER CONS EMPORDÀ SL va redactar el Pla de seguretat i salut de l’obra.
La coordinadora de seguretat i salut de l’obra en data 14 d’octubre de 2019 va informar
favorablement l’esmentat document i la cap de l’àrea dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, en data 16 d’octubre de 2019, va donar el vist i plau a l’informe d’aprovació.
En data 22 d’octubre de 2019 la Junta de Govern va aprovar el Pla de seguretat i salut de les
obres.
En data 24 de març de 2020 l'empresa HIR CONS EMPORDA SL fa tramesa d'un annex al Pla
de seguretat i salut de les obres amb les mesures per fer front a la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID19.
L'esmentat annex ha estat informat favorablement per la la coordinadora de seguretat i salut
de les obres, amb el vist i plau de la cap de l’àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.
Fonaments de dret
-

-

Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010,de 19 de
març.
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisis sanitària ocasionada pel Covid-19.

RESOLUCIÓ
Per tant, RESOLC:
Primer.- Aprovar l'annex al Pla de seguretat i salut de les obres de millora del carrer Mar (Tram
2), eix de connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l'entorn del riu Fluvià entre el
carrer Duc i el carrer de les Escoles, i el carrer del Carme i el carrer Hospital, redactat per
l’empresa HIER CONS EMPORDÀ SL.
Segon.- Instar el contractista per tal que comuniqui aquesta modificació del Pla de seguretat i
salut a l’autoritat de Treball.
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa HIER CONS EMPORDÀ SL, adjudicatària del
contracte i a l’ajuntament de Sant Pere Pescador.
Quart.- 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,

Sònia Martínez Juli

En dono fe
La secretària,
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.

DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de teràpia ocupacional.- Requeriment d'esmena de
la sol.licitud de suspensió del contracte.Fets
L'empresa GIROPARK SL, amb CIF A17213539, és l'adjudicatària del contracte del servei de
teràpia ocupacional de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal.
L'esmentat contracte va ser adjudicat per resolució de presidència de data 9 de juliol de 2019 i
es va formalitzar en data 19 de juliol de 2019. El seu termini d'execució era de dos anys a
comptar des del dia 1 d'agost de 2019.
L'empresa GIROPARK SL, mitjançant escrit amb R/E 2020/3756 de data 3 d'abril de 2020,
sol.licita que davant la situació d'estat d'alarma declarar a causa del COVID-19, per part de
l'òrgan de contractació s'apreciï la impossibilitat total d'execució del contacte i se li abonin els
pagaments de les prestacions suspeses amb els mateixos imports que venien percebent en els
mesos anteriors, en concepte de bestreta a compte, a l'espera de poder quantificar els danys i
perjudicis realment causats.
Es constata que l'esmentada sol.licitud no està signada pel representant legal de l'empresa,
segons les dades que consten a l'expedient de contractació, i que no hi consta la informació a
què es fa referència a l'article 34.1 del RDL 8/2020, de 17 de març de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
Fonaments de dret
•
•
•
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
RD 463/2020, de 14, de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de
la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
RD 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel RD
463/2020, de 14, de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-10.
RDL 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19.

•
•
•

Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i de gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i
en matèria tributària i econòmica
Decret Llei 8/2020, de 24 de modificació puntual del DL 7/2020, de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió dels recursos
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Requerir l'empresa GIROPARK SL perquè en el termini de 10 dies a comptar des de
l'endemà de la notificació de la present resolució esmeni l'esmentada sol.licitud, incorporant-hi
la informació relativa al personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal.lacions
i els equips adscrits a l’execució del contracte i els motius que impossibiliten l'ús d'aquests
mitjans en un altre contracte. Així mateix, caldrà que la sol.licitud estigui signada pel
representat legal de l'empresa.
Segon.- Sotmetre el present decret a la ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que se celebri.
RECURSOS
No procedeix la interposició de recurs en tractar-se d'un acte de tràmit
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La presidenta,

Sònia Martínez Juli

En dono fe
La secretària,

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.

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 neteja de les dependències del Consell
Comarcal. a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.Fets
La Gerència del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 24 de febrer de 2019 en
què s’informa favorablement la contractació del servei de neteja de les dependències del
Consell Comarcal.
Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els
objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.
La competència objecte d’aquest 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.
Existeix crèdit suficient a l’aplicació 20.9201.22700 del vigent pressupost del Consell Comarcal.
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.

Per tot això, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’informe memòria emès pel Gerent del Consell Comarcal
Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de neteja de les dependències del Consell
Comarcal.
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 la licitació del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal
per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada

i tramitació ordinària,

amb un

pressupost base de licitació de 131.263,58€, IVA exclòs, que més 27.565,35€ en concepte del
21% d’IVA, fa un total de 158.828,93€, i una durada de dos anys, prorrogables anualment fins
a dos anys més.
Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 158.828€.
amb la periodificació següent:
Període

Import, IVA exclòs

IVA

Import total

2020

43.754,53€

9.188,45€

52.942,98€

2021

65.631,79€

13.782,68€

79.414,47€

2021

21.877,26€

4.594,23€

26.471,49€

TOTAL

131.263,58€

27.565,35€

158.828,93€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2020 s’efectuarà amb
càrrec a la partida 20.9201.22700 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents.

Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el DOUE i en el perfil del contractant del
Consell Comarcal per tal que en el termini de trenta-cinc dies naturals a comptar des de la data
de remissió de l’anunci a l’oficina de publicacions del DOUE les empreses interessades puguin
presentar les seves propostes.
Vuitè.- Facultar indistintament el president 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.
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."
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La Presidenta,
En dono fe,
El Secretari,
Francisco L. Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la revocació parcial de la subvenció amb l’AOC 2018. Subvenció atorgada
per la Generalitat (AOC) en matèria d’administració electrònica per part dels Consells
Comarcals.
«Fets
Per Resolució de 15 de maig de 2019 de la Directora gerent de l’AOC (p.d. de la Comissió
executiva) es va atorgar al Consell comarcal de l’Alt Empordà una subvenció de 22.807 euros,
per a l’assoliment de determinats objectius en matèria d’administració electrònica segons es
detallava en el seu Annex 1, a càrrec de la partida pressupostària D/460000100/5320/0000 del
pressupost del 2019 del Consorci AOC. L’atorgament es va efectuar en el marc de la
convocatòria de subvencions adoptada per Resolució de 21 de desembre de 2018 de la mateixa
Directora gerent (DOGC núm. 7783 – 08.01.2019).
La mateixa resolució desestimava la part proporcional de la subvenció als consells comarcals
que es relacionaven a l’Annex 3, per no haver aportat la documentació necessària per acreditar
que durant l’exercici 2018 havien dut a terme o tenien previst dur a terme part de les
actuacions subvencionables enumerades a les bases de la convocatòria.
La resolució va ser notificada i publicada a la pàgina web i el tauler electrònic de l’AOC.
En data 20 de maig de 2019 va tenir entrada al registre del Consorci AOC la documentació
justificativa presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
A la vista de la anàlisi realitzat per la Comissió de valoració en relació a la documentació
justificativa aportada per l’interessat fins al moment, en aplicació dels criteris previstos a les
bases reguladores 6 i 9 i als percentatges d’assoliment, es va comprovar que les actuacions
restaven justificades en un import de 18.005 euros, enlloc dels 22.807 euros inicialment
concedits.
En concret, i a la vista de la documentació justificativa, la Comissió de valoració va determinar
que s’havia dut a terme una implantació i ús dels serveis del Consorci AOC d’entre el 50% i el
75% i, per tant, li correspon un percentatge d’assoliment del 15% d’aquest objectiu.
No es va acompanyar documentació justificativa relativa a la realització de formacions de sobre
digital als Ajuntaments i empreses de la Comarca; per aquest motiu es valora amb un 0%, ja
que no es pot verificar si s’assoleix aquest objectiu.

Per aquest motiu, per Resolució de 23 d’octubre de 2019 de la Directora gerent del Consorci
AOC es va iniciar un procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada al Consell
comarcal de l’Alt Empordà per un import de 4.802 euros, d’acord amb el quadre següent:

IMPORT
INICIAL

22.807 €

REVISAT

18.005 €

DIFERÈNCIA

4.802 €

La mateixa resolució atorgava un termini de 15 dies hàbils per formular les al·legacions o
presentar la documentació que s’estimés oportuna, en virtut dels articles 100.1.b) del text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya i 94.2 del 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.
Esgotat el termini màxim atorgat, no es va exercir el dret a formular al·legacions, presentar
documentació o proposar els mitjans de prova.
Vista la proposta de Resolució del procediment de revocació parcial formulada per la persona
titular de la Subdirecció de Tecnologia i Serveis de l’AOC».
Vist l’informe del tècnic d’11 de març de 2020.
Fonaments de dret
• 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.- Anul·lar l’import no justificat de 4.802,00€, consignat a l’aplicació pressupostària
20.45010, d’acord amb la revocació parcial de la subvenció atorgada pel Consorci AOC.
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 d’informàtica,
Intervingut i conforme,
L’Interventor,

En dono fe
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

