
 
Res:  2021/166 

 
R/N: 06/JS/rs  (Núm. Exp:  2021/173) 

 
DECRET DE PRESIDÈNCIA 

 

Identificació de l'expedient 

 

Expedient relatiu a la desestimació de la sol·licitud de la subvenció de concurrència no competitiva 
i convocatòria pública, de la Diputació de Girona, destinada al finançament de les activitats i 
projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 
habitants de les comarques gironines, per a l’any 2021, amb número d’expedient 2021/321. 

 

Fets 

Atès que en data 21 d’abril de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió 
ordinària del dia 20 d’abril de 2021, va emetre resolució de la convocatòria de les subvencions 
per al finançament de les activitats i projectes culturals de les oficines joves per a l’any 2021. 

Atès que en l’esmentada resolució es desestima la sol·licitud presentada en data 19 de febrer, pel 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de la subvenció de concurrència no competitiva i convocatòria 
pública, de la Diputació de Girona, destinada al finançament de les activitats i projectes culturals 
de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les 
comarques gironines, per a l’any 2021, per no arribar a la puntuació mínima  de 50 punts, segons 
la puntuació establerta al punt 6 de les bases. 

Per part dels serveis jurídics no consta cap informe. 

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el 
present acord. 

Fonaments de dret 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 

• Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya (TRLFPC). 

• 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). 

• 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 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). 

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

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

• Bases específiques reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i 
projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 
habitants de les comarques gironines. (BOP núm. 2 de 5 de gener de 2021) 

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidència, d’acord amb el 
Decret de Presidència amb número de resolució 2019/232 de data 16 de juliol de 2019. 

 

RESOLUCIÓ 

Per tant resolc: 

 

Primer.-  Acceptar la desestimació de la sol·licitud de la subvenció de concurrència no 
competitiva i convocatòria pública, de la Diputació de Girona, destinada al finançament de les 
activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 
15.000 habitants de les comarques gironines, per a l’any 2021, per un import de 5.000,00 €, amb 
número d’expedient 2021/321. 

 

Segon.- Notificar-ho a l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació 
de Girona, així com a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i de Joventut d’aquest 
Consell Comarcal per al seu coneixement i als legals efectes adients. 

Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que 
tingui lloc. 

 

RECURSOS 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 



 
Justícia de Catalunya 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 

 

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.



 

 

R/N:11/OS/sg (Núm. Exp:2021/467) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a l’acceptació d’una subvenció de concessió directa de la Diputació de Girona 
per contribuir al finançament de l’edició 2021 del Festival de Senderisme Alt Empordà Sea 
Walking. 

 

Fets 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant decret de presidència de data 11 d’abril de 2021 
va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per el projecte  del Festival de 
Senderisme Alt Empordà Sea Walking, per la seva edició de 2021, d’acord amb el pressupost de 
la Diputació de Girona per l’exercici 2021, publicat al Botlletí Oficial de la Província número 249 
de data 29 de desembre de 2020 on s’inclou una aplicació pressupostària pel Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà. La quantitat sol·licitada era de mil euros (1.000€). 

L’entitat Diputació de Girona, va acordar en data 28 d’abril de 2021, registre d’entrada ENTRA-
20215454 atorgar una subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per import de mil 
euros (1.000€), per dur a terme el projecte o activitat Festival de Senderisme Alt Empordà Sea 
Walking, amb número d’expedient 2021/467. 

En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’acceptació de l’import de 1.000 euros concedits 
per la Diputació de Girona per dur a terme el projecte o activitat, Festival de Senderisme Alt 
Empordà Sea Walking 2021 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà no preveia aquest ingrés en el pressupost comarcal inicial 
aprovat de l'any 2021. 

 

 

 

Fonaments de dret 

• Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 



 

 

• 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). 

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de 
Subvencions (en endavant, “RLGS”). 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals (“ROAS”). 

• Pla estratègic de subvencions del CCAE. 

• Bases d'execució del pressupost 2021. 

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció 
del següents 

 

ACORDS 

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per import de 1.000 euros per al finançament de 
despesa corrent i per al projecte Festival de Senderisme Alt Empordà Sea Walking. 

Segon.- Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris. 

Tercer.- El termini per justificar aquesta subvenció és el 15 d’octubre de 2021. 

Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester la Presidència i la Gerència per tal 
que realitzin tants actes i gestions com calguin per l’execució dels presents acords. 

Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords als Serveis Econòmics del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà per al seu coneixement i als efectes oportuns. 

Sisè.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona. 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
Conseller de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
Agustí Badosa Figueres 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 
 
Cristina Pou i Molinet 
 



 

 

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp: 
2021/598) 

 
 

PROPOSTA DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA DE TURISME 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a la contractació de les obres del Centre interpretatiu del llagut català i el seu 
accés, al municipi de Colera, incloses en 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. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.- 
 

Fets 
 
La cap de l’àrea de Turisme i la cap de l’àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal van emetre 
informe memòria de data 29 d’abril de 2021 en què s’informava favorablement la contractació de 
les obres del Centre interpretatiu del llagut català i el seu accés, al municipi de Colera, incloses 
en 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. 
 
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 del contracte és una competència delegada. 
 
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 11 de maig de 2021. 
 
Existeix crèdit suficient a l’aplicació 30.4321.62213 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. 



 

 

• L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb el 
Decret de Presidència amb número 2019/228 de data 16 de juliol de 2019. 

Per tot això, PROPOSO: 

 

Primer.  Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de Turisme i la cap de l’àrea de 
Servies Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres del Centre interpretatiu del llagut català 
i el seu accés, al municipi de Colera, incloses en 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. 

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 simplificat i tramitació ordinària, la licitació de les 
obres del Centre interpretatiu del llagut català i el seu accés, incloses en 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, amb un pressupost base de licitació de 
152.677,00€, que més 32.062,17€ en concepte del 21% d'IVA, fan un total de 184.739,17€, i una 
durada de cinc mesos. 

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
184.739,17€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 30.4321.62213 del pressupost de l'exercici 2021. 

Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal 
per tal que en el termini de vint 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. 
 
El conseller delegat 
de l'àrea de Turisme, 
 
 
 



 

 

R/N:10/HV/ag (Núm. Exp:2021/685) 
 
JUNTA DE GOVERN 

 
 

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 

 

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per 
a la recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre 
el CCAE i l'ajuntament de Vilabertran. 

 

Fets 

D’acord amb els articles 9.4 i 85 del 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, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, el 
Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li deleguin els municipis. Així mateix, d’acord 
amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, el Consell Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria 
de gestió de residus. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera, des del 2003, un projecte de Xarxa comarcal de 
deixalleries i ofereix el servei de recollida de residus especials. Actualment la Xarxa comarcal de 
deixalleries del Consell Comarcal de l’Alt Empordà està integrada per 27 municipis de la comarca, 
comptant la deixalleria comarcal. 

En data 3 de juliol de 2018 els serveis jurídics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà van informar 
favorablement a l’aprovació del conveni marc de delegació de competències per a la recollida de 
residus especials o perillosos i d’adhesió a la Xarxa Comarcal de Deixalleries entre el CCAE i els 
ajuntaments de la comarca. 

El dia 24 de juliol de 2018, el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc, que s’adapta 
a la nova normativa, i que regeix la delegació de competències per a la recollida de residus especials 
o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries. 

En data 30 d’octubre de 2018, el Ple de l’ajuntament de Vilabertran va acordar l’adhesió i el conveni 
de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa 
comarcal de deixalleries. 



 

 

La Cap de l’Àrea de Medi Ambient, en data 13 de maig de 2021, va emetre informe favorable a 
l’aprovació del present conveni conveni. 

 
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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei 

9/2008, de 10 de juliol. 
• Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, 
l'adopció del següent: 

 
ACORD 

Primer.- Aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials 
o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el CCAE i l'ajuntament de 
Vilabertran. 

Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014. 

Tercer.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010. 

Quart.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014. 

Cinquè.- Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli, i el gerent, Sr. Josep M. 
Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els 
presents acords. 



 

 

Sísè.- Donar-ne coneixement a l’ajuntament de Vilabertran per al seu coneixement i als efectes 
adients. 

 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
La consellera delegada      En dono fe 
de l'Àrea de Medi Ambient, La secretària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Palet i Vilaplana Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/1713 ) 
 
JUNTA DE GOVERN 

 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a contracte mixt de subministrament i obres per a la instal·lació de plafons i 
cartelleres informatives de la xarxa Itinerànnia. mitjançant procediment obert simplificat abreujat. 
Cofinançat pel FEDER de la UE. Adjudicació.- 

Fets 

 
Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal, de data dia 13 d'abril de 2021 es va 
convocar la licitació del subministrament i les obres per a la instal.lació de plafons i cartelleres 
informatives de la Xarxa Itinerànnia, com a actuació de Camins Intel·ligents del PECT. per 
procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost base de licitació de 34.782,51 €, que 
més 7.304,330€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 42.086,84€, i una durada de cinc 
mesos. 
 
En data 26 d'abril de 2021 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant del Consell 
Comarcal. 
 
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 11 de maig de 2021, 
varen presentar oferta les cinc empreses següents: CHAPER SL, EUROSEÑAL SL, DILART 
APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL, PROVIAL MOBILIARIO URBANO, SLU i SEÑALIZACIONES 
VILLAR, SA. 
 
Les ofertes presentades per les empreses són les següents: 

Empresa Preu 

Anys de 
garantia 

addicional
s 

CHAPER SL 24.395,43 € 5 
EUROSEÑAL SL 30.119,46 € 5 
DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ, SL 29.912,96 € 5 
PROVIAL MOBILIARIO URBANO, SLU 25.721,67 € 5 
SEÑALIZACIONES VILLAR, SA 34.257,30 € 5 

La  tècnica de l'àrea de Turisme, en data 19 de maig de 2021, va emetre informe en què, en 
aplicació  dels criteris de  valoració de  les ofertes establers a l’apartat G del Quadre de 



 

 

Característiques (clàusula desena del Plec de Condicions Administratives Particulars), s'atorgava 
a les ofertes presentades per les empreses licitadores la puntuació següent: 

Empresa Puntuació 

CHAPER SL 100,00 
EUROSEÑAL SL 84,80 
DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ, SL 85,24 
PROVIAL MOBILIARIO URBANO, SLU 95,88 
SEÑALIZACIONES VILLAR, SA 76,97 

 
En el mateix informe, i un cop aplicats el paràmetres establerts a l'apartat H del quadre de 
característiques (clàusula desena del Plec de Condicions Administratives Particulars) per a la 
determinació de l'existència de baixes presumptament anormals, es determina que cap de les 
cinc empreses admeses a licitació incorre en presumpció d’anormalitat; es conclou que procedeix 
admetre a licitació totes les empreses presentades; es classifica les propostes presentades per  
ordre decreixent, de major a menor puntuació, amb el  següent resultat: 
 
1er.  CHAPER SL 
2on.  PROVIAL MOBILIARIO URBANO, SLU 
3er.  DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ, SL 
4rt.   EUROSEÑAL SL 
5è.   SEÑALIZACIONES VILLAR, SA 
 

I es proposa l'adjudicació del contracte a favor de l’empresa CHAPER SL per un preu de 24.395,43 
€ IVA exclòs (29.518,47 € IVA inclòs) i un període addicional de garantia de cinc (5) anys, per 
haver presentat la proposta més avantatjosa. 

L’empresa CHAPER 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 
• 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 el present acord és la Junta de Govern Local d'acord amb el 

Decret de Presidència amb número 2019/228 de data 16 de juliol de 2019. 



 

 

Per tant, el conseller delegat de l'àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern l'adopció del 

següent 

ACORD 

Primer.- Adjudicar el contracte mixt de subministrament i obres per al subministrament i la 
instal·lació de plafons i cartelleres informatives de la xarxa Itinerànnia, cofinançat pel FEDER de 
la UE, a favor de l’empresa CHAPER SL, amb NIF B17045618, pel preu de 29.518,47 € (IVA 
inclós), dels quals 24.395,43 € corresponen al preu del contracte i 5.123,04 € a l'IVA i una durada 
de cinc mesos,  a comptar des del perfeccionament del contracte. 
 
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de  
29.518,47 €,  amb càrrec a l'aplicació 30.4321.62212 del pressupost de l'exercici 2021. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Olga Sabater Armengou, cap de l’àrea 
de Turisme. 

Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell 

Comarcal. 

Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal 

Setè.-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 Turisme, 
 
 
 
La Secretària, 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 



 

 

RECURSOS 
 
Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran 
interposar els recursos següents: 
- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el 
termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. 
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense 
notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat per silenci 
administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa  administrativa. 
Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà 
d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació 
de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos 
a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat 
de forma presumpta. 

 
- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


