
 

 

Res:  2021/13 
R/N:07/CC/lf  (Núm. Exp: 2020/1636) 
 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 

Identificació de l'expedient 

 

Expedient relatiu a l’acceptació de la subvenció del programa Treball i Formació (en endavant 
TRFO) 2020 línia DONA, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

 

Fets 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant Decret de Presidència de data 25 de 
novembre de 2020, va acordar sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, una 
subvenció per finançar tres contractes de treball de la línia DONA, i accions formatives, del 
programa Treball i Formació 2020, d’acord amb la convocatòria de subvencions regulada per 
la resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, publicada al DOGC número 8269 de 12 de 
novembre de 2020. La quantitat sol·licitada era de 64.277,64 € euros. 

 

La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va trametre la resolució d’aprovació de 
29 de desembre de 2020 (registre d’entrada 2020-13126 de 30 de desembre de 2020) per la 
qual atorga una subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per import de 
57.622,68 €, per finançar tres contractes de treball de la línia DONA del programa Treball i 
Formació 2020, i accions formatives, amb número d’expedient SOC039/20/000064. 

 

Aquesta subvenció no consta en el pressupost inicial aprovat de l'any 2020. 

 

Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris. 

 

El termini per justificar aquesta subvenció és l’abril del 2022. 



 

 

Al gestor d’expedients s’inclou la resolució d’aprovació i la proposta del conseller delegat de 
l’ àrea de Promoció Econòmica. 

 

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Promoció Econòmica s’ha informat favorablement 
l’acceptació de l’import de 57.622,68 € per al finançament de despesa corrent i per a la 
contractació de tres persones de la línia DONA del programa Treball i Formació 2020, i accions 
formatives, amb número d’expedient SOC039/20/000064. 

 

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). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats 
socials i econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129. 
 

• 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. 
 

• 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 40/2015 del règim jurídic del sector públic. Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya (TRLOCC). 

 
• 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/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. 
 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=827099&type=01&language=ca_ES


 

 

• Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació. 
 

• Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació.   
 

• Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del 
Programa Treball i Formació. DOGC número 8269 de 12 de novembre de 2020. 
 

• 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.- Acceptar la subvenció atorgada per import de 57.622,68 € per al finançament de 
despesa corrent i per a la contractació de tres persones de la línia DONA del programa Treball 
i Formació 2020, i accions formatives, amb número d’expedient SOC039/20/000064. 
 
Segon.-  Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris. 
 
Tercer.-  Sotmetre el present acord a la propera sessió de Junta de Govern per a la seva 
ratificació. 
 
Quart.-  Notificar aquesta acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i als 
ajuntaments de Garriguella, Maçanet de Cabrenys i Palau de Santa Eulàlia. 
 
Cinquè.-  Comunicar aquest acord a Serveis Econòmics i a l’ àrea de RRHH de la Corporació. 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=851673&type=01&language=ca_ES


 

 

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 
TOÑY ASENSIO 
 
 
 
El president,     
  En dono fe 
     
   El secretari, 
 
 
 
 
 
 
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: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2020/1658) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a la contractació de contractació de les obres de manteniment per pintar 
l’interior de la seu del Consell Comarcal i les façanes del Centre Residencial d’Acció Educativa 
(CRAE)  L’Albera. A) Aprovació de l’expedient. B) Convocatòria de licitació.- 
 

Fets 

 

La cap de l’àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 
25 de novembre de 2020 en què s’informa favorablement la contractació de  les obres de 
manteniment per pintar l’interior de la seu del Consell Comarcal i les façanes del Centre 
Residencial d’Acció Educativa (CRAE)  L’Albera. 

 
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 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 20.9201.21200 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 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 tant, el conseller delegat de l’àrea de Serveis Tècnics proposa a la Junta de Govern 
l’adopció del següent 

 

ACORD: 

 

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

 

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació de  les obres de manteniment per pintar l’interior 
de la seu del Consell Comarcal i les façanes del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE)  
L’Albera. 

 

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 abreujat i tramitació ordinària, la 
licitació de  les obres de manteniment per pintar l’interior de la seu del Consell Comarcal i les 
façanes del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE)  L’Albera, dividides en dos lots: 

 

- Lot 1: Pintura interior de la seu del Consell Comarcal, amb un pressupost de licitació de 
72.059,12€, IVA inclòs, dels quals 59.552,99 € corresponen al preu del contracte i 12.506,13€ 
a l’IVA, i una durada de tres mesos. 

- Lot 2: Pintura de les façanes del Centre Residencial d’Acció  Educativa (CRAE)  L’Albera, amb 
un pressupost de licitació  d’11.864,05€, IVA inclòs, dels quals 9.805,00 € corresponen al preu 
del contracte i 2.059,05€ a l’IVA, i una durada d’un mes. 

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 
83.923,17€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 20.9201.21200 del pressupost de l’exercici 
2021. 

 

LOT 1 

Període Import, IVA exclòs IVA Import total 

2021 59.552,99 12.506,13 72.059,12€ 

 

LOT 2 

Període Import, IVA exclòs IVA Import total 

2021 9.805,00 € 2.059,05 11.864,05€ 

 

Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell 
Comarcal per tal que en el termini de deu dies hàbils 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 i a l’àrea de Serveis Tècnics  
del Consell Comarcal. 

 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
El conseller delegat de l’àrea 
de Serveis Tècnics, 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/402) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació del subministrament i instal·lació d'un mòdul prefabricat 
que ha de servir com a oficina i aula al Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà.- 
Rectificació d'error material a l'acord d'adjudicació.- 

 

Fets 

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de desembre de 2020 es va adjudicar el  contracte  
de subministrament i instal·lació d'un mòdul prefabricat que ha de servir com a oficina i aula 
al Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà a favor de l'empresa Algeco 
Construcciones Modulares SLU, amb NIF B28871192, per un import de 48.795,00€, IVA exclòs, 
que més 10.246,95€ en concepte d'IVA, fan un total de 59.041,95€, i una durada de 90 dies 
naturals. 

 

Es comprova amb posterioritat que hi ha un error a la part dispositiva de l'acord en el que 
respecta a la durada del contracte, atès que aquesta no ha de ser de 90 dies naturals, que 
és el termini que s'establia en el quadre de característiques del contracte, sinó la que consta 
a l'oferta de l'empresa Algeco Constuccciones Modulares SLU, entre 30 i 60 dies naturals, tal 
i com es  recull a la part expositiva del mateix acord. 

 

Fonaments de dret 

 

• art. 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, segon el qual les administracions públiques podran rectificar, 
en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 



 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Rectificar l'apartat primer de l'acord d'adjudicació del contracte de subministrament 
i instal·lació d'un mòdul prefabricat que ha de servir com a oficina i aula al Centre de 
Tractament de Residus de l'Alt Empordà, de manera que aquest tindrà el redactat següent: 

“Adjudicar el contracte  de subministrament i instal·lació d'un mòdul prefabricat que ha de 
servir com a oficina i aula al Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà a favor  de 
l'empresa Algeco Construcciones Modulares SLU, amb NIF B28871192, per un import de 
48.795,00€, IVA exclòs, que més 10.246,95€ en concepte d'IVA, fan un total de 59.041,95€, 
i una durada de, com a màxim, 60 dies naturals.” 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord als licitadors i publicar-lo al perfil del contractant 
 
Tercer.- 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. 
 
La consellera delegat de l'àrea 
d'Ensenyament, 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
R/N://mr (Núm. Exp:2019/1405) 
 
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 consistent en la realització d'un  curs 
d'alfabetització de persones adultes d'origen migrat a la comarca de l'Alt Empordà.- Pròrroga.- 

 

Fets 

 
Per acord de la Junta de Govern de data 13 d’octubre de 2020 es va adjudicar el contracte 
del servei  consistent en la realització d'un curs d'alfabetització de persones adultes d'origen 
migrat a la comarca de l'Alt Empordà a favor de la Sra. Elisabet Cortadellas Rica, amb NIF 
núm. 40340060S. 
 
El contracte, que es va formalitzar en data 22 d’octubre de 2020, es va adjudicar per un 
import de 7.713,75€, IVA inclòs, dels quals  6.375,00€ corresponien al preu del contracte i 
1.338,75€ a l’IVA,  i  una durada de 216 hores ( 180  hores lectives i 38 hores de gestió i 
coordinació), amb data d’inici el 22 d’octubre de 2020 i data de de finalització el dia 5 de 
febrer de 2020, i amb possibilitat d’una pròrroga de la mateixa durada durant el segon 
semestre de 2021. 
 
La directora de l’àrea de Benestar ha emès informe de data 10 de desembre de 2020 en què 
proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria del servei. 
 
Consta a l’expedient informe jurídic favorable de data 7 de gener de 2021 
 

Fonaments de dret 

 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 



 

 

• 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, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei. 

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

• 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, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar proposa a la Junta de Govern l’adopció 
del següent 

 

ACORD: 

 

Primer.- Que es prorrogui en els seus propis termes el contracte del servei consistent en la 
realització d'un curs d'alfabetització de persones adultes d'origen migrat a la comarca de l'Alt 
Empordà subscrit amb la Sra. Elisabet Cortadellas Roca, de manera que els efectes 
administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 9 de setembre de 2021  fins al 2 de 
novembre de 2021. 

 

Segon.-Autoritzar i disposar una despesa màxima de 7.713,75€, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació 40.2311.22620 del pressupost de l’exercici 2021. 

 

Tercer.- Donar-ne trasllat a la interessada, així com també a l’àrea administrativa 
d’Intervenció de Fons del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes oportuns. 

 

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 publicació d’aquest acord al perfil 
del contractant. 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 publicació 
d’aquest 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N://xc (Núm. Exp:2021/19) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

Aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les 
fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies 

Fets 

1.- Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions 
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

2.- D’acord amb els articles 9.4 i 85 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. 

3.- 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 selectiva de les fraccions d'envasoso lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels 
residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca 

4.- El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc 
que regeix la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos 
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments 
de la comarca. 

 

5.- L’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies, en sessió plenària del 5 d’agost de 2020 va 
aprovar el conveni de delegació de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions 
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals. 



 

 

6.- En data 12 de gener de 2021 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable 
a l’aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions 
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies. 

Fonaments de dret 

- Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

- 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 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 per a la delegació de les competències per a la recollida selectiva 
de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals 
entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies. 

 

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 tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament. 

 

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 Saus, Camallera i Llampaies i a l'Àrea de 
Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients. 
 

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 consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient, 
 
 
 
Anna Palet Vilaplana 
 
 
En dono fe, 
La secretaria, 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N://xc (Núm. Exp:2021/20) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a Aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida 
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus 
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Sant Mori 

 

Fets 

 

1.- Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions 
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

 

2.- D’acord amb els articles 9.4 i 85 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. 

 

3.- 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 selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus 
municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca 

 



 

 

4.- El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc 
que regeix la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos 
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments 
de la comarca. 

 

5.- L’Ajuntament de Sant Mori, en sessió plenària del 8 d’octubre de 2020 va aprovar el conveni 
de delegació de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, 
paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals. 

 

6.- En data 12 de gener de 2021 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable 
a l’aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions 
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Sant Mori. 

 

Fonaments de dret 

 

- Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

- 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 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 per a la delegació de les competències per a la recollida selectiva 
de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals 
entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Sant Mori. 

 

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 tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament. 

 

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 Sant Mori i a l'Àrea de Serveis Econòmics 
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients. 
 

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 consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient, 
 
 
 
Anna Palet Vilaplana 
 
 
En dono fe, 
La secretaria, 
 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N: 10/HV/ep (Núm. Exp: 2020/1456) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
 
PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT A 
ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN 
 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i 
l'Ajuntament de Cistella per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal. 

 

Fets 

 

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya, li correspon 
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal. 

 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament l’11 de desembre de 2012 la 
creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de planificar 
i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal. 

 

L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES 
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada 
en marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

 

Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van 
adherir al servei de comptabilitat energètica, que es va portar a terme durant dos anys, des 
de 2014, fet que va permetre valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les 
necessitats dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren. 



 

 

Fruit d'aquesta valoració, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de 
2016, va aprovar un nou conveni marc entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la 
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i 
sigui d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal. 

L'Ajuntament de CISTELLA, en sessió plenària de data 28 de setembre de 2020, ha aprovat 
el nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica. 

La Cap de l’Àrea de Medi Ambient, en data de 9 de novembre de 2020, ha emès informe 
favorable a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
i l'Ajuntament de Cistella per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal. 

Fonaments de dret 

 
• 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. 
• 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). 
 

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, 
l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i 
l'Ajuntament de Cistella per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal. 

 

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 Cistella per al seu coneixement i als efectes 
adients. 
 

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 En dono fe, 
de l'àrea de Medi Ambient, La Secretaria, 
 
 
 
 
Carles Fortiana i Costa   Cristina Pou Molinet 
 
 



 

 

R/N:02/FF/pa/ (Núm. Exp:2019/1655) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu al contracte mixt de subministrament i obres per a la instal.lació de plafons  
i cartelleres informatives de la Xarxa Itinerànnia a l'Alt  Empordà.- Resolució del contracte.- 

 

Fets 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 4 d’agost de 2020, es va adjudicar a favor de 
l’empresa PROSEÑAL SLU, el contracte  mixt de subministrament i obres per a la instal.lació 
de plafons i cartelleres informatives de la xarxa Itinerànnia a l'Alt Empordà, una acció que 
forma part de l’actuació camins Intel·ligents, de l’operació GO03-005024 del Projecte 
d’Especialització i Competitivitat Territorial Costa Brava Pirineu de Girona. Natura, Cultura i 
Intel·ligència en Xarxa. Aquest projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) està 
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc de 
la RIS3CAT i del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb un ajut total de 
137.574,76 euros. 

 

El contracte es va perfeccionar  amb la signatura de l’acceptació de la notificació de l’acord 
d’adjudicació i el retorn del document signat en data de 13 d’agost de 2020 i es regeix pel 
plec de clàusules administratives i particulars i el plec de prescripcions tècniques aprovats  per 
acord de la Junta de Govern de data 4 de febrer de 2020. 
 
La responsable del contracte i cap de l’àrea de Turisme van emetre informe de data 26 
d’octubre de 2020 en què es conclou que s’ha produït un incompliment en l’execució del 
contracte per part del contractista, incompliment consistent a «no haver haver complert amb 
l’obligació principal del contracte i que era instal·lar uns elements de senyalètica (cartelleres) 
que ha de contenir la informació sobre rutes, itineraris i camins. Aquests elements s’havien 
de produir mitjançant la impressió directa amb resolució de 600 dpi mínims amb tintes UV i 
sobre una planxa de material compost per dues làmines superficials d’alumini i un nucli central 



 

 

de polietilè (del tipus «dibond» o similar) de mides 1435mm x 1135 mm x 2 mm i amb 
aplicació de vernissos de protecció antigrafti i anti UV llarga durada. La planxa resultant 
s’haurà d’instal·lar sobre la planxa actualment existent, fixada mitjançant cargols collats en 
els punts existents a les cartelleres que avui permeten fixar les peces horitzontals superior i 
inferior de les cartelleres.» 
 
L’esmentat incompliment és una causa de resolució del contracte imputable al contractista, 
d’acord amb allò previst a la clàusula vint-i-sisena del plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen el contracte i a l’article 211.1.f) de la Llei 9/2017, de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
En el mateix informe s’assenyalava que s’havia verificat que l’incompliment dut a terme pel 
contractista no havia suposat ni perjudicis ni despeses extres a l’Administració. 
 
En fase d’execució de l’esmentat contracte, per acord de la Junta de Govern del Consell 
Comarcal de data 17 de novembre de 2020 es va formular proposta dirigida a la seva resolució 
per causa d’incompliment del contractista d’obligacions essencials descrit a l'informe tècnic 
de data 26 d'octubre de 2020, imputable al mateix. 
_ 
En la tramitació del procediment s’ha concedit tràmit d’audiència al contractista, sense que 
aquest hagi presentat al·legacions ni formulat oposició a la proposta de resolució del contracte. 
 
Consta a l'expedient informe jurídic de data 14 de gener de 2021 en el qual, a la vista 
d'aquests antecedents,  es formula la proposta següent: 
_ 
“PRIMER.- Declarar la resolució del contracte administratiu mixt de subministrament i obra 
per al subministrament i la instal·lació de plafons i cartelleres informatives de la xarxa 
Itinerànnia a l'Alt Empordà, subscrit entre la mercantil PROSEÑAL SLU i el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà, per causa imputable al contractista, que es descriu a la part expositiva del 
present acord. 
 
SEGON.- Donar trasllat de la resolució a la mercantil PROSEÑAL SLU, amb indicació del règim 
de recursos oportú” 
 
 
Fonaments de dret 
 
 

• articles 190, 191, 211, 212 i 213 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic -LCSP 2017. 

• l’article 109 del 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. 



 

 

• article 114 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local -TRRL-. 

 
Per tant, el conseller delegat de l'àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern l'adopció del  
següent 
 
ACORD: 
_ 
Primer.- Declarar la resolució del contracte administratiu mixt de subministrament i obra per 
al subministrament i la instal·lació de plafons i cartelleres informatives de la xarxa Itinerànnia 
a l'Alt Empordà, subscrit entre la mercantil PROSEÑAL SLU i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, per causa imputable al contractista, que es descriu a la part expositiva del present 
acord. 
 
Segon.-  Donar trasllat del  present acord a la mercantil PROSEÑAL SLU 
 
Tercer.- Autoritzar indistintament la presidenta 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: 
- 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." 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
El conseller delegat de l'àrea 
de Turisme, 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2020/1464) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a la contractació dels serveis professionals de publicitat institucional 
mitjançant premsa escrita gratuïta a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.- 
 

Fets 
 

La cap  de l’àrea de Cultura del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 4 de 
desembre de 2020 en què s’informa favorablement la contractació dels serveis professionals 
de publicitat institucional mitjançant premsa escrita gratuïta d’abast comarcal. 

 

D’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, les revistes CRAE I MIRA’M 
són les dues úniques publicacions gratuïtes d’abast comarcal.   

 

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquests serveis per tal 
d’assolir els objectius que s’indiquen en aquest informe memòria. 

 

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. 

 

La despesa derivada de la present contractació es farà amb càrrec a l'aplicació 20.9201.22602 
del pressupost. 

 



 

 

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 el Ple del Consell Comarcal d'acord 

amb allò establert a la Disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 

Per tot això, el conseller delegat de  l’àrea de Cultura del Consell Comarcal proposa a la Junta 
de Govern l’adopció del següent 

 

ACORD: 

 

Primer. Aprovar l’informe memòria de la Cap de l’àrea de Cultura 

 

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis professionals de publicitat 
institucional mitjançant premsa escrita gratuïta d’abast 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 dels serveis professionals de publicitat institucional mitjançant 
premsa escrita gratuïta d’abast comarcal per procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, amb un pressupost  base de licitació de 21,777,00€, IVA inclòs, dels quals 
17.997,60€ corresponen al preu del contracte i 3.779,40€ a l’IVA, i una durada de dos anys, 
prorrogable per un any més. 



 

 

El pressupost base de licitació del servei de publicitat a la revista CRAE és d’ 11.613,00€, dels 
quals 9.597,60 € corresponen al preu del contracte i 2.015,40€ a l’IVA. 

 

El pressupost base de licitació del servei de publicitat a la revista MIRA’M és de 10.164,00€, 
dels quals 8.400,00€ corresponen al preu del contracte i 1.764,00€ a l’IVA 

 

Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
21.777,00€, que es farà efectiva amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.9201.22602 

 

Exercici Import IVA exclòs IVA Import, IVA inclòs 

2021 8.998,80€ 1.889,70€ 10.888,50€ 

2022 8.998,80€ 1.889,70€ 10.888,50€ 

TOTAL 17.997,60€ 3.779,40€ 21.777,00€ 

 

En tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual, per a l’exercici 2022  resta condicionada 
a l'existència de crèdit  adequat i suficient en el corresponent pressupost. 

 

Setè.- Convidar l’empresa Creacions Alt Empordà SL, editora de la revista CRAE, i el Sr. Òscar 
Juan Carrés, editor de la revista MIRA’M,  perquè en el termini de quinze dies naturals a 
comptar des del següent al de la recepció de la invitació puguin presentar la seva proposició. 

 

Vuitè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell 
Comarcal per tal que les empreses convidades puguin accedir als plecs i a la resta d’informació 
necessària per presentar la seva proposta. 

 



 

 

Novè. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions 
com calguin per  a l’execució del present acord. 

 

Desè. 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 Cultura, 
 
 
 
 
En dono fe, 
La Secretària, 
 
 
 
Crisitna Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N:02/FF//PA (Núm. Exp:2020/583) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a contractació del servei de coordinació del transport escolar a Castelló 
d'Empúries.- Adjudicació.- 

 

Fets 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 28 de juliol de 2020 es va aprovar l’expedient de 
contractació del servei de coordinació de transport escolar a Castelló d’Empúries; 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 
simplificat abreujat i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de 23.175,68 
€, que més 2.317,55 € en concepte del 10% d’IVA, fa un total de 25.493,24 i un termini 
d’execució  coincident amb el curs 2020/2021 i el curs 2021/2022, amb possibilitat de 
pròrroga per al curs 2022/2023. 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 15 de setembre de 2020 es va disposar modificar el 
plec de clàusules administratives particulars, incorporant a l’annex 3 la informació relativa al 
personal objecte de subrogació, la qual s’havia omès en el plec inicial,  i retrotreure les 
actuacions al moment previ a la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant. 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 10 de novembre de 2020 es va modificar novament 
el plec de clàusules administratives particulars en haver-se detectat una errada en els criteris 
d’adjudicació establerts a l’aparta G del quadre de característiques. 



 

 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 2 de desembre de 
2020, es van presentar les empreses següents: ACTIESCOLA SLU, ÀTIC EDUCACIÓ SL i 
SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SLU. 

 

La cap de l’àrea d’Ensenyament ha emès informe de data 13 de gener de 2021, amb la 
valoració de les ofertes presentades, amb el resultat següent: 

 

 
 

Oferta 
econòmica 
(IVA 
inclòs) 

Oferta 
econòmica, 
fins  a 40 
punts 

Formació 
d’atenció a 
l’alumnat, fins a 
30 punts 

Formació per 
acompanyants de 
transport escolar, 
fins a 30 punts 

TOTAL 

ACTIESCOLA 
SLU 

25.384,83 36,36 punts 30 punts 30 punts 96,36 
punts 

ATIC 
EDUCACIÓ SL 

23.077,12 40,00 punts 30 punts 30 punts 100 punts 

SERUNION 
ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE 
SLU 

25.477,76 26,23 punts 30 punts 30 punts 96,23 
punts 

 
En el mateix informe es determina que cap de les ofertes pot ser considerada anormalment 
baixa i es  proposa l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ATIC EDUCACIO SL  per 
haver presentar l’oferta més avantatjosa. 
 
L'empresa  ATIC EDUCACIÓ SL figura inscrita al RELI  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 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. 

 

ACORD: 

Per tant, la consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament proposa  a la Junta de Govern 
l'adopció del següents acords: 
 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de  coordinació de transport escolar a Castelló 
d’Empúries a favor de l'empresa ÀTIC EDUCACIÓ SL, amb NIF B55770721, per un preu unitari 
de 14,90€, IVA exclòs, i un preu màxim de de 23.077,12€, dels quals 20.979,20€ corresponen 
al preu del contracte  i 2.097,92€ a l’IVA (10%). 
 
El termini d’execució del contracte coincidirà amb el curs escolar 2020/ 2021 i el curs escolar 
2021/2022 i es podrà prorrogar per al curs 2022/20213. 
 
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
17.242,28€  amb càrrec a l'aplicació 35. 3262.22799 del  pressupost i amb la periodificació 
següent: 
 
 Import, IVA exclòs IVA (10%) Import, IVA inclòs 
2021 9.297,60 € 929,76 € 10.227,36 € 
2022 6.377,20 € 637,72 € 7014,92 
TOTAL 15.674,80 € 1.567,48 € 17.242,28 € 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual, resta condicionada, per a l'exercici 2022, a l’existència 
de crèdit adequat i i suficient en el corresponent pressupost. 
 
 
Tercer.- Designar com a responsable del contracte la Sra. M. Teresa Genís Armadà 
 
Quart.- El contracte es perfeccionarà amb la signatura d’acceptació de la notificació de l’acord 
d’adjudicació al contractista i el retorn del document al Consell Comarcal  en el termini màxim 
de tres dies hàbils. 
 
La data prevista d'inici del contracte és l'1 de març de 2021 



 

 

 
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. 
 
 
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."" 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
La consellera delegada de l'àrea 
d'Ensenyament, 
 
 
En dono fe 
La secretària, 
 
 
Cristina Pou Molinet 


