2.- DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal.
Requeriment d'informació relativa al personal a subrogar
Fets
En data 13 de maig de 2020 es va publicar al perfil del contractant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
accessible a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya,
l'anunci de licitació del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Diverses empreses interessades en la licitació han sol.licitat informació addicional a la que figura en els
plecs, en relació al personal objecte de subrogació, a l'efecte d'establir una correcta avaluació dels costos
laborals potencialment assumits pel nou contractista per causa de la subrogació.
La informació sol.licitada fa referència a l'existència, pel que fa als treballadors adscrits

al contracte,

d'eventuals deutes salarials, deutes amb la Seguretat Social i litigis laborals pendents, derivats del
compliment de les obligacions laborals i amb la Seguretat Social. Així mateix, es demana si l'empresa es
troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari.
Per altra banda, i en relació a la informació que consta en el quadre de subrogació demanen que es confirmi
quin és el treballador suplent del que està actualment en situació de baixa mèdica/incapacitat.
Fonaments de dret
•

art. 120 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del del Sector Públic.

•

art. 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del del Sector Públic.

•

art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

RESOLUCIÓ
Per tant, resolc:
Primer.- Requerir a la Fundació Privada ALTEM perquè en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà
de la notificació de la present resolució acrediti, en relació al personal objecte de subrogació, que no manté
cap deute salarial, ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que
aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre, així com que tampoc no té en curs cap procediment
administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals i amb la
Seguretat Social i perquè informi, així mateix, si l'empresa es troba en situació de concurs de creditors
voluntari o necessari.

Segon.- Requerir, així mateix, a la Fundació Privada ALTEM perquè en el mateix termini aclareixi quines
persones estan actualment de baixa mèdica/incapacitat, i des de quina data, i quines són les suplents
respectives.
Tercer.- Sotmetre el present decret a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que se celebri
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La presidenta,
En dono fe
La secretària,
Sònia Martínez Juli

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.

3.- DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal.Requeriment d'informació relativa al personal a subrogar

Fets
En data 13 de maig de 2020 es va publicar al perfil del contractant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
accessible a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, l'anunci de licitació del
servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Diverses empreses interessades en la licitació han sol.licitat informació addicional a la que figura en els
plecs, en relació al personal objecte de subrogació, a l'efecte d'establir una correcta avaluació dels costos
laborals potencialment assumits pel nou contractista per causa de la subrogació.
La informació sol.licitada fa referència a l'existència, pel que fa als treballadors adscrits

al contracte,

d'eventuals deutes salarials, deutes amb la Seguretat Social i litigis laborals pendents, derivats del
compliment de les obligacions laborals i amb la Seguretat Social. Així mateix, es demana si l'empresa es
troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari.
Fonaments de dret

•

art. 120 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del del Sector Públic.

•

art. 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del del Sector Públic.

•

art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

RESOLUCIÓ
Per tant, resolc:
Primer.- Requerir l'empresa Técnicas y Sistemas de Conservación SA perquè en el termini de deu dies a
comptar des de l'endemà de la notificació de la present resolució acrediti, en relació al personal objecte de
subrogació, que no manté cap deute salarial, ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut
de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre, així com que tampoc no té
en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves
obligacions laborals i amb la Seguretat Social i perquè informi, així mateix, de si l'empresa es troba en
situació de concurs de creditors voluntari o necessari

Tercer.- Sotmetre el present decret a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que se celebri
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La presidenta,

En dono fe
La secretària,

Sònia Martínez Juli

CRISTINA POU MOLINET

4.- DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a l'acceptació de la subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua a la subvenció per a la
redacció d’un Pla d’usos recreatiu a l’embassament de Darnius-Boadella.
Fets
El març del 2004 es va redactar el «Document de síntesi de l’estudi tècnic justificatiu de l’ordenació dels
usos recreatius dels embassaments de Boadella, Susqueda i Pasteral (Zona Nord). BOADELLA» on es
justificava la necessitat d’un pla d’usos recreatius al pantà de Darnius-Boadella, degut a l’increment del
nombre i la diversitat d’usos recreatius que s’hi desenvolupen: navegació, pesca, bany, senderisme, bicicleta
de muntanya, acampada, excursions a cavall, turisme, activitats d’educació ambiental, vehicles 4x4, quads,
etc. És en aquest sentit, que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, juntament amb els municipis afectats,
creu necessari disposar d’un pla d’usos pel pantà i el seu entorn que defineixi quines són les activitats que
s’hi poden desenvolupar en l’àmbit turístic, social, cultural...
L’objectiu del treball és obtenir un document que aporti les orientacions estratègiques necessàries per a
facilitar al Consell Comarcal i als ajuntaments de l’entorn del pantà el procés de presa de decisions sobre el
contingut del Pla d’usos per explotar serveis i activitats de lleure, que es puguin establir en el domini públic
hidràulic i zones de servitud i policia de l’embassament.
Els ajuntament de Darnius, Sant Llorenç de la Muga, Maçanet de Cabrenys i Terrades han autoritzat al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà perquè redacti el Pla d’usos del Pantà de Darnius-Boadella.
A data de 17 de desembre de 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal va acordar sol·licitar una
subvenció de 13.410€ a l'Agència Catalana de l'Aigua per tal de contribuir al finançament per la redacció del
Pla d’usos recreatius del Pantà de Darnius-Boadella, que representa el 90% del cost total sense IVA (14.900
euros), d’acord amb la Resolució TES/2904/2019, de 16 d’octubre, de convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses
derivades de la redacció dels plans d’usos recreatius d’embassaments situats en lleres públiques del Districte
de conca fluvial de Catalunya.
En data 05 de març de 2020 es va publicar al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya l’anunci relatiu
al tràmit d’audiència de la proposta de resolució provisional de les sol·licituds de subvenció d’acord amb la
Resolució TES/2904/2019, de 16 d’octubre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels
plans d’usos recreatius d’embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya
(ref. BDNS 480734) i d’acord amb aquesta resolució, l’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt provisionalment
una subvenció de 13.410 € al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Aquest període de notificació ha estat interromput a causa del Reial Decret 463/2020, pel que es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix en les
seves disposicions addicionals tercera i quarta la suspensió dels termes i dels terminis per a la tramitació

dels procediments administratius.
No obstant l’anterior, també s’estableix que es podrà continuar amb la tramitació de l’expedient quan es
consideri convenient per evitar greus perjudicis als drets i interessos de les persones interessades, d’acord
amb la Disposició Addicional tercera 3 del RD 463/2020 , de 14 de març en la redacció donada per RD
465/2020, de 17 de març.
És per això que, degut a l’interès que té el Consell Comarcal de l’Alt Empordà de continuar amb la
tramitació de la concessió de la subvenció esmentada es proposa l’aprovació de la resolució provisional, per
tal de poder iniciar el més aviat possible el procés de contractació de la redacció d’un pla d’usos recreatius
al pantà de Darnius-Boadella.
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).

•

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.

•

Resolució TES/2659/2018, de 13 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell
d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua

•

Resolució TES/2027/2019, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència
Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen dues bases reguladores de la línia de subvencions
adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos
recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya

•

Resolució TES/2904/2019, de 16 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de
la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de
conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 480734).

•

Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19

•

Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret
465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:

Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, la no suspensió del procediment del tràmit d’audiència a
la resolució provisional publicada el 5 de març de 2020, per l’interés del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
com a beneficiaris de la concessió de la subvenció Resolució TES/2904/2019, de 16 d’octubre, per sufragar
les despeses derivades de la redacció dels pla d’usos recreatius de l’embassament de Darnius-Boadella,
d’acord amb la Disposició Addicional tercera 3 del RD 463/2020 , de 14 de març en la redacció donada per
RD 465/2020, de 17 de març.
Segon.- Acceptar la subvenció d’import 13.410 € de l'Agència Catalana de l'Aigua per tal de contribuir al
finançament per la redacció del Pla d’usos recreatius del Pantà de Darnius-Boadella, segons proposta de
resolució provisional publicat al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya en data 5 de març de 2020.
Tercer.- Imputar aquest ingrés a l’aplicació pressupostària 30.45101 ACA - Subvenció redacció plans usus
recreatius embassaments.
Quart.- 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.
Cinquè.- Ratificar l’esmentat acord per la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Sisè.- Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’àrea de Serveis Econòmics.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El president,

En dono fe
El secretari,

Sònia Martínez Juli

CRISTINA POU MOLINET

5.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la concessió d'una subvenció al Consell Esportiu de l'Alt Empordà, amb NIF G17073131,
per desenvolupar activitats de foment i promoció de l'esport a la comarca de l'Alt Empordà per a l'any 2020.
Fets

Atès que en data 13 de febrer de 2020 (RE: 2020/2120), el Consell Esportiu de l'Alt Empordà, amb NIF
G17073131, sol·licita una subvenció de 20.000,00 €, en concepte del desenvolupament del projecte anual
d'activitats esportives de l'Alt Empordà per a l'any 2020.
Atès que el Consell Esportiu de l'Alt Empordà té capacitat jurídica i estructura per tal de desenvolupar els
diferents programes i activitats de foment i promoció de l'esport que realitza el Consell Comarcal.
Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió ordinària de data 26 de novembre de 2019
acorda l’aprovació del Pressupost general de la Corporació, així com les Bases d’Execució del mateix, que
s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 154, de 17 de gener de 2020.
El Pressupost de la Corporació per a l’any 2020, preveu la següent subvenció nominativa:

Objectiu estratègic

Projecte Anual Activitats Esportives

Beneficiari

Consell Esportiu de l'Alt Empordà

Import màxim

20.000,00 €

Aplicació pressupostària

60.3401.48000

Atès que amb la finalitat de regular la subvenció sol·licitada s’ha redactat un conveni, el qual consta a
l’expedient.
Atès que el Tècnic de l’àrea ha informat favorablement la concessió de la subvenció sol·licitada i el conveni
que la regula.
Fonaments de dret
•

Primer.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el reglament que la desplega
aprovat pel Real Decret 887/2006 de 21 de juliol (RLGS).

•

Segon.- Bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2020, aprovades pel Ple del Consell
Comarcal en data 26 de novembre de 2019.

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

ACORD
Primer.- Concedir al Consell Esportiu de l'Alt Empordà, CIF núm. G-17073131, una subvenció de 20.000,00
euros, per tal de desenvolupar el projecte anual d'activitats esportives de l'Alt Empordà per a l'any 2020.
Segon.- Aprovar el conveni regulador que consta a l'expedient pel qual es regirà la subvenció concedida.
Tercer.- Autoritzar la despesa de 20.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 60.3401.48000
amb el títol “Subvenció Consell Esportiu de l'Alt Empordà”, que figura al pressupost del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà per a l'exercici de 2020.
Quart.- Informar a l'interessat que, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà publicarà l'atorgament d'aquesta
subvenció en els termes i en els mitjans que preveuen les bases reguladores recollides a les bases
d'execució del pressupost i en el conveni adjunt.
Cinquè.- Donar-ne coneixement al Consell Esportiu de l'Alt Empordà, així com a les àrees administratives
d’Intervenció de Fons i de Joventut i Esports d’aquest Consell Comarcal als efectes adients.

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 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 de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri oportú en defensa
dels seus interessos.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Joventut i Esports,
En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

6.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a aprovar conveni de col·laboració entre la Diputació i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
per a la prestació de serveis d'assistència, cooperació i d'altres als municipis any 2020
Fets

ATÈS que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 19 de

maig de 2020,

va aprovar, a proposta del diputat del. Suport a Entitats Locals; Assistència i Cooperació al Municipis, el
conveni a subscriure amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la concessió de suport econòmic en la
prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis per actuacions de
salut pública, transport escolar i el servei comarcal de prevenció d'incendis per a l'any 2020.
ATÈS que en l’acord de la Diputació es fixa per a l’anualitat 2020 una aportació econòmica d’ un milió
quaranta-cinc mil dos-cents trenta-nou amb trenta-cinc (1.045.239,35€).
ATÈS que el referit conveni s’ha de sotmetre a l’aprovació d’aquest Consell Comarcal.
ATÈS, en relació amb la celebració d’acords, pactes, convenis o contractes de les Administracions públiques
amb persones tant de dret públic com privat, el que disposa l'article 86 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
ATÈS el que estableix l’article 4 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per RDL
3/2011, de 14 de novembre.
ATÈS que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord amb
el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Fonaments de dret
•

Llei 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).

•

DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya (TRLOCC).

•

RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Public (TRLCSP).

Per tot això, la Presidenta, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni, adjunt a la proposta, entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, en virtut del qual la Diputació efectuarà al Consell Comarcal una aportació econòmica fixada en un
milió quaranta-cinc mil dos-cents trenta-nou amb trenta-cinc (1.045.239,35€) per a l’anualitat 2020, per tal
de col·laborar en el finançament per a la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa,
econòmica i tècnica als municipis per actuacions de salut pública, transport escolar i el servei comarcal de
prevenció d'incendis per a l'any 2020.
Segon.- Facultar la presidenta, Sónia Martínez Juli, i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i Company, per a la
signatura del conveni i de la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.
Tercer.- Notificar-ho a l’àrea d'Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona, així com a
l'àrea a Intervenció d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Quart.- Publicar el present conveni al portal de transparència de la pàgina web www.altemporda.org per tal
de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
Prenc raó,
La cap d’Intervenció

Toñy Asensio Bemonte
La Presidenta,

En dono fe,
La Secretària

Sònia Martínez Juli

Cristina Pou Molinet

7.- 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 reforma de l'edifici on està situada l'àrea de Joventut del
Consell Comarcal.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 1 d’octubre de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació de
les obres de reforma de l’edifici on està situada l’àrea de Joventut del Consell Comarcal; es va aprovar el
plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte i es va disposar convocar la licitació per
procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions, que finalitzava el dia 22 de d’octubre de 2019, es varen
presentar cinc ofertes: GIRODSERVICES SL, MONTCRUMA SLU, EXPERT LINE SL, REHATEC ZENIT SL i
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL.
La cap de l’àrea de serveis tècnics i el cap de l’àrea de joventut han emès informe conjunt de data 12 de
desembre de 2019 amb la valoració de les ofertes presentades, amb el resultat següent:
EMPRESES

GIRODSERVICES SL
MONTCRUMA SLU
EXPERT LINE SL
REHATEC ZENIT SL
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL

PROPOSTA ECONÒMICA (IVA PUNTS
EXCLÒS)
43.262,90€

30,00 punts

47.232,91€

27,66 punts

47.850,00€

27,29 punts

46.212,46€

28,26 punts

48.760,00€

26,76 punts

En el mateix informe es determina que cap de les ofertes presentades es pot considerar anormalment baixa i
es proposa l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa GIRODSERVICES SL per haver presentat l’oferta
més avantatjosa.
L’empresa GIRODSERVICES SL figura inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i s’han comprovat
les dades que hi consten.

Fonaments de dret
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

•

Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la llei de Contractes
de les Administracions Públiques.

•

Reial decret 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, en allò que no
s'oposi a la llei.

•

Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret
465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.

•

Disposició addicional octava del RDL 17/2020, de 5 de maig, mitjançant la qual s'acorda l'aixecament de
la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis dels procediments de contractació de les entitats
del sector públic, sempre i quan la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics.

•

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 Joventut proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent
ACORD
Primer.-Adjudicar el contracte de les obres de reforma de l’edifici on està situada l’àrea de Joventut del
Consell Comarcal a favor de l’empresa GIRODSERVICES SL, amb NIF B60070505, pel preu de 52.348,11€,
IVA inclòs, dels quals 43.262,90€ corresponen al preu del contracte i 9.085,21€ a l’IVA, i una durada de dos
mesos a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig.
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 52.348,11€, amb
càrrec a l’aplicació 209201.62202 del pressupost de l’exercici 2020, de forma condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient.
Tercer.- Designar com a director facultatiu de les obres i responsable del contracte la Sra. Trini Bonaterra
Batlle, arquitecta del Consell Comarcal, i com a coordinador de seguretat, el Sr. Josep Armengol Prats,
arquitecte tècnic del Consell Comarcal.
Quart.- Establir que el contracte es perfeccionarà amb la signatura de l’acceptació de la notificació de
l’acord d’adjudicació i el retorn del document signat al Consell Comarcal en el termini de tres dies hàbils.
Cinquè.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació del contracte presenti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i en el termini de 30 dies
comptats des de l’acceptació de la notificació de l’acord d’adjudicació, el programa de treball.
Sisè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell Comarcal.

Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal
Vuitè.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin
per a l’execució del present acord.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Joventut,
En dono fe,
La secretària

Cristina Pou Molinet

R/N:02/FFR/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 del Consell
Comarcal.- 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 2020 finalitza el termini d’execució del contracte.
La directora de l'àrea de Benestar ha emès un informe de data 1 de juny de 2020 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.

•

Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel
Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

•

Disposició addicional octava del RDL 17/2020, de 5 de maig, mitjançant la qual s'acorda
l'aixecament de la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis dels procediments
de contractació de les entitats del sector públic, sempre i quan la seva tramitació es
realitzi per mitjans electrònics.

•

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.
PROPOSTA

Per tot això, el conseller delegat de l'àrea de Benestar 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 2020 fins
al 14 de juny de 2021.
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 2020, amb càrrec a
l’aplicació 40.2311.22799 del pressupost vigent.
I, per a l’exercici 2021, una despesa màxima de 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.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea
de Benestar,
En dono fe,
La Secretària,
Cristina Pou Molinet

