
 

 

R/N:05//rc (Núm. Exp:2020/1541) 

 
JUNTA DE GOVERN 

 

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

Identificació de l'expedient 

 

Expedient relatiu a la convocatòria de subvencions per finançar actuacions en noves 

tecnologies arran de la situació de la COVID-19, any 2020. 

 

Antecedents de fet 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant Acord de la Junta de Govern de data 24 de 
novembre de 2020 va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona  una subvenció per el projecte 

o activitat finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la COVID-19, any 
2020, d’acord amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona, publicada al diari 

oficial de la Província de Girona número 210 de data 02 de novembre de 2020 La quantitat 

sol·licitada era de 20.219,29 euros. 

 

L’entitat Diputació de Girona va acordar en data 27 de maig de 2021 registre d’entrada 

E/000921-2021 atorgar una subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per import 
de 2.500,00 euros, per dur a terme el projecte o activitat finançament de les factures  en el 

marc de la convocatòria de subvencions per finançar actuacions en noves tecnologies arran 

de la situació de la COVID-19, any 2020, amb número d’expedient 2020/1541. 

 

En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’acceptació de l’import de 2.500,00 euros 
concedits per Diputació de Girona  per dur a terme el projecte o activitat,  finançament de les 

factures , en el marc de la convocatòria de subvencions per finançar actuacions en noves 

tecnologies arran de la situació de la COVID-19, any 2020. 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà preveia en el pressupost comarcal inicial aprovat de l'any 
2021 a l'aplicació pressupostària d'ingressos 20.46100– Aportació corrent- Serveis Generals 

per import de 2.500,00 euros. 

 

Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris. 

 

la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord. 



 

 

Fonaments de dret 

 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”). 

• 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”). 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

• Pla estratègic de subvencions del CCAE.  

• Bases d'execució del pressupost vigent. 

•  

Propost 

 

Per tot això, es proposa a l’òrgan col·legiat corresponent 

 

1. Acceptar la subvenció atorgada per import de 2.500,00 euros pel projecte o activitat 

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

d’acord amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona. 

2. Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris. 

3. Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com calguin  
per l’execució dels presents acords. 

4. Comunicar a l’àrea de  Serveis Econòmics aquest acord per al seu coneixement i als 
efectes oportuns. 

 

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. 
 

 



 

 

 
R/N:/02/FM/cn (Núm. Exp:2021/1104) 

 

 

PROPOSTA D'ACORD DE LA  PRESIDENTA 

 

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a  la contractació per al subministrament de 25 unitats de portàtils HP 

Probook 650 G8, accessoris i 3 tablets Samsung Galaxy TAB A7.- 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acord de Ple de data 21 de maig de 2019 es va 

adherir al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que 

Associació Catalana de Municipis (ACM) conjuntament amb el Consorci Català pel 

Desenvolupament Local (CCDL), té constituït. 

 

En data 22 de juny de 2021, el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’adhesió del Consell 

Comarcal de l'Alt Empordà a l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i 

determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2018.09) 

Així mateix es va proposar l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ICOT, INFORMÀTICA 

I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A i se la va requerir per tal que constituís la garantia 

definitiva. 

 

En data 13 de juliol de 2021 l’empresa ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE 

TARRAGONA, S.A va dipositar la garantia abans esmentada, per import de 1.012,25 €, que 

correspon al 5% de l’import d’adjudicació. 

 

La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta 

d’Acord. 

 

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció 

 

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). 

• Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en 

la redacció donada per la LRSAL. 

•  Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 

contractuals. 

• Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i l’adjudicació de 

contractes basats en aquests. 

• Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 

contractuals. 

•  Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local: 

 

 
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament dels bens següents a favor de l’empresa 

ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A, amb NIF A43132422 

  

Lot Descripció dels equips Quantitat Import Unitat 

(sense IVA) 

Import Total 

(sense IVA) 

2 Portàtil HP ProBook 650 G8 25         670,00 €   16.750,00 € 

2 Tablet Samsung Galaxy   3          190,00 €       570,00 € 

2 Docking station HP USB-C Dock G5 100 W  25         102,00 €     2550,00 € 

2 Ratolí Logitech inalàmbric 25          15,00 €       375,00 € 

  



 

 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 20.245,00 € (IVA 

exclòs) i 24.496,45€ (Iva inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost comarcal de l'any 

2021, a càrrec de l'aplicació pressupostària 20.9201.62600. 

 

Tercer.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 

calguin per l’execució dels presents acords. 

 

Quart.- Comunicar a l’àrea de Noves Tecnologies i als serveis econòmics aquests acords 

per al seu coneixement i als efectes oportuns. 

 

Cinquè.- Publicar l'adjudicació i formalització del contracte al perfil del contractant del 
Consell Comarcal. 

 

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. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
R/N:/OS/NO/sg (Núm. Exp:2021/598) 

 

 

JUNTA DE GOVERN 
 

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

 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient número 2021/598 relatiu a 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. .- Adjudicació.- 

Antecedents de fet 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 1 de juny de 2021 es va disposar aprovar l’expedient 

de contractació 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; 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 i tramitació 

ordinària, 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. 

 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 30 de juny de 2021, 

varen presentar oferta, mitjançant l'eina sobre digital, les empreses següents: REHATEC ZENIT 

SL i SERVEIS CONSTRUCTIUS MIERES SLU. 

 

Efectuada per la Mesa de Contractació la valoració de les ofertes presentades, i després de 

comprovar la inexistència de cap oferta incursa en presumpció d’anormalitat, es va proposar 

l’adjudicació del contracte a favor de REHATEC ZENIT SL per haver presentat l’oferta més 

avantatjosa,  amb el resultat següent: 

 

 



 

 

 

 REHATEC ZENIT SL SERVEIS CONSTRUCTIUS 

MIERES SLU 

Oferta econòmica, 

fins a 45 punts 
45 punts 44,57 punts 

Ampliació termini garantia, 

fins a 5 punts 
5 punts 0 punts 

TOTAL 50 punts 44,57 punts 

 

 

L’esmentada empresa figura inscrita al RELI i s’han comprovat les dades que hi consten. 

 

Efectuat el corresponent requeriment, l'empresa REHATEC ZENIT SL ha acreditat la constitució 

de la garantia definitiva, per import de 7.067,50€. 

 

La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de secretaria del Consell 

Comarcal, informa favorablement el contingut de la present proposta d’Acord. 

 

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció. 

 

La present proposta del conseller de l’àrea és en els mateixos termes que la resolució que 

s’adopti. 

 

 

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 a l’adopció del present acord és la Junta de Govern, d’acord 

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

 



 

 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local: 

Primer.- Adjudicar el contracte 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 favor de l'empresa REHATEC ZENIT SL, amb NIF B17900598, per un 

import de 171.033,50€, dels quals 141.350,00€ es corresponen al preu del contracte i 

29.683,50€ a l'IVA, i una durada de quatre 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 

171.033,50€ , amb càrrec a l'aplicació 30.4321.62213 del pressupost de l'exercici 2021. 

Tercer.- Designar com a director facultatiu de les obres i  responsable del contracte, el Sr. 

Jordi Bertran i Jordà, i com a director executiu de les obres i coordinador de seguretat i salut, 

el Sr. Xavier Reina Vázquez.   

Quart.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini dels quinze dies hàbils següents a la 

notificació de l'acord d'adjudicació concorri a formalitzar el contracte administratiu 

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 trenta dies  des de la formalització del contracte, 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 i formalització 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. 

 

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 seva 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 notificació de 

l’acord." 

 

 

Figueres, a la data de la signatura electrònica. 

 

El conseller delegat de l'àrea de Turisme 

 

 

 

 

 

 

En dono fe, 

La Secretària, 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2018/1223) 
 

 
PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 

 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats o 

perduts.- Pròrroga del contracte (Lot 1). 

 

Fets 

 

1.- Per acord del Ple del Consell Comarcal de data 26 de març de 2019 es va aprovar l’expedient 

de contractació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats o perduts i de gestió i 

control de colònies de gats, dividit en dos lots: Lot 1, servei de recollida d’animals domèstics 

abandonats o perduts, i Lot 2, servei de gestió i control de colònies de gats; es van aprovar el 

plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques i es va disposar 

convocar licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

 

2.- L’entitat Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, amb CIF núm. G17068024, 

presta el servei de recollida d’animals domèstics abandonats o perduts i de gestió i control de 

colònies de gats del Consell Comarcal en virtut del contracte, dividit en dos lots, adjudicat en 

data 17 de juliol per la Presidència del Consell Comarcal, per avocació de la competència 

delegada en la Junta de Govern del Consell Comarcal mitjançant resolució de data 15 de juliol 

de 2015, per un import  de: 

 

• Lot 1: 229.546,12 €, IVA exclòs (277.750,80€, IVA inclòs), amb els preus unitaris 

indicats a l’oferta i un termini d’execució de dos anys, prorrogables anualment fins a 

dos anys més. 

 

3.- El contracte del Lot 1 es va formalitzar en data 28 d’agost de 2019 i el seu termini d’execució  

es va iniciar l’1 de setembre de 2019 i finalitza el 31 d’agost de 2021. El servei s’ha estat 

prestant durant tot aquest període de forma satisfactòria. 



 

 

4.- En data 23 de juliol de 2021 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea 

de Medi Ambient. 

 

5.- En data 27 de juliol de 2021, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a 

l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable. 

 

6.- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció. 

 

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). 

• 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. 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local: 

 

Primer.- Acordar la pròrroga del contracte del servei de recollida d’animals domèstics 

abandonats o perduts a favor de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, amb 

CIF G17068024, per un import de 153.884,59€, IVA inclòs, en els seus propis termes i pel 

termini d’un any, de manera que els efectes administratius i econòmics d’aquesta seran des 

de l’1 de setembre de 2021 fins al 31 d’agost de 2022. 



 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la present pròrroga de contractació, per 

un import total de 153.884,59€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 45.3131.22799 del 

pressupost vigent amb la periodificació següent: 

 

Anualitat Import (sense iva) IVA (21%) Import (iva inclòs) 

Setembre a Desembre 2021 42.392,45 € 8.902,41 € 51.294,86 € 

Gener a Agost 2022 84.784,90 € 17.804,83 € 102.589,73 € 

Per a l’exercici 2022 resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

corresponents pressupostos. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos corresponents 

 

Quart.- Comunicar aquest acord a l’àrea de serveis econòmics d’aquest Consell Comarcal per 

al seu coneixement i als efectes adients. 

 

Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 

calguin per l’execució del present acord. 

 

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. 
 

 
 

 
 



 

 

R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2018/1223) 

 
 

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 

 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació del servei de gestió i control de colònies de gats.- Pròrroga 

del contracte (Lot 2). 

 

Fets 

 

1.- Per acord del Ple del Consell Comarcal de data 26 de març de 2019 es va aprovar l’expedient 

de contractació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats o perduts i de gestió i 

control de colònies de gats, dividit en dos lots: Lot 1, servei de recollida d’animals domèstics 

abandonats o perduts, i Lot 2, servei de gestió i control de colònies de gats; es van aprovar el 

plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques i es va disposar 

convocar licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

2.- L’entitat Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, amb CIF núm. G17068024, 

presta el servei de recollida d’animals domèstics abandonats o perduts i de gestió i control de 

colònies de gats del Consell Comarcal en virtut del contracte, dividit en dos lots, adjudicat en 

data 17 de juliol per la Presidència del Consell Comarcal, per avocació de la competència 

delegada en la Junta de Govern del Consell Comarcal mitjançant resolució de data 15 de juliol 

de 2015, per un import  de: 

• Lot 2: 24.234,82€, IVA exclòs (29.324,14€, IVA inclòs), amb els preus unitaris 

indicats a l’oferta i un termini d’execució de dos anys, prorrogables anualment fins a 

dos anys més. 

3.- El contracte del Lot 2 es va formalitzar en data 28 d’agost de 2019 i el seu termini d’execució  

es va iniciar l’1 de setembre de 2019 i finalitza el 31 d’agost de 2021. El servei s’ha estat 

prestant durant tot aquest període de forma satisfactòria. 

4.- En data 23 de juliol de 2021 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea 

de Medi Ambient. 

5.- En data 27 de juliol de 2021, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a 

l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable. 



 

 

6.- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció. 

 

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). 

• 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. 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local: 

 

Primer.- Acordar la pròrroga del contracte del servei de gestió i control de colònies de gats a 

favor de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, amb CIF G17068024, per un 

import de 15.593,73€, IVA inclòs, en els seus propis termes i pel termini d’un any, de manera 

que els efectes administratius i econòmics d’aquesta seran des de l’1 de setembre de 2021 

fins al 31 d’agost de 2022. 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la present pròrroga de contractació, per 

un import total de 15.593,73€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 45.3131.22799 del 

pressupost vigent amb la periodificació següent: 

 

 



 

 

Anualitat Import (sense iva) IVA (21%) Import (iva inclòs) 

Setembre a Desembre 2021 4.295,79 € 902,12 € 5.197,91 € 

Gener a Agost 2022 8.591,59 € 1.804,23 € 10.395,82 € 

Per a l’exercici 2022 resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

corresponents pressupostos. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos corresponents. 

 

Quart.- Comunicar aquest acord a l’àrea de serveis econòmics d’aquest Consell Comarcal per 

al seu coneixement i als efectes adients. 

 

Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 

calguin per l’execució del present acord. 

 

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. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

R/N:02/FF/cn (Núm. Exp:2021/329) 

 
 

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA 

 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient número 2021/329 relatiu a la contractació del servei de monitoratge de suport al 

menjador escolar de l'alumnat amb necessitats educatives especials.- No adjudicació del 

contracte.- 

 

Fets 

 

Fins el curs escolar 2020-2021 la contractació del servei de monitoratge de suport al menjador 

escolar de l’alumnat de necessitats educatives especials (NEE), per delegació de competències 

del Departament d’Ensenyament, corresponia al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

 

En data 15 de juny de 2021 la Junta de Govern del Consell Comarcal va aprovar l'expedient 

de contractació del servei de monitoratge de suport al menjador escolar de l’alumnat de 

necessitats educatives especials (NEE) 

 

En data 16 de juliol de 2021 va finalitzar el termini  de presentació d’ofertes de la licitació 

esmentada, havent presentat oferta diverses empreses. 

 

Per registre d’entrada 2021/10218, de data 15 de juliol de 2021, el Departament 

d’Ensenyament presenta escrit on marca els criteris per a l’elaboració de la proposta de 

finançament i la gestió dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2021-2022, 

explicitant en l’apartat 7 el següent sobre el  monitoratge de reforç per atendre alumnat amb 

necessitats especifiques de suport educatiu, quan aquest sigui usuari del servei de menjador 

escolar: «aquest reforç serà atès mitjançant els vetlladors que el Departament d’Educació 

incorpora per a l’atenció d’aquest alumnat durant el període lectiu». 

 

 

Queden acreditades en l'expedient les raons sobrevingudes d'interès públic que justifiquen 

que s'adopti l'acord de no adjudicar el contracte, tota vegada que, amb posterioritat a 

l'aprovació de l'expedient de contractació, el Departament d'Ensenyament va comunicar el 

canvi de criteri pel que fa a la contractació del servei de monitoratge de suport al menjador 

escolar de l’alumnat de necessitats educatives especials (NEE), establint que per al curs 2021-

2022 «aquest reforç serà atès mitjançant els vetlladors que el Departament d’Educació 

incorpora per a l’atenció d’aquest alumnat durant el període lectiu». 



 

 

 

Consta a l'expedient informe de la cap de l'àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal de data 
22 de juliol de 2021, en què en base a la concorrença de raons sobrevingudes d'interès 

públic, proposa que s'adopti l'acord de no adjudicar el contracte. 

 

En data 28 de juliol de 2021, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea 

de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable. 
 

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció. 

 

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. 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

• Article 152.3 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern: 

 

Primer.- No adjudicar el contracte del servei de monitoratge de suport al menjador 
escolar de l'alumnat amb necessitats educatives especials, per causes sobrevingudes 

d’interès públic. 

 

Segon.- Anul·lar l’autorització de la despesa que es va aprovar per acord de Junta de 
Govern de data 15 de juny de 2021, la qual transcrita literalment diu el següent:   

 

«Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 420.024,00€, 

IVA exempt, amb càrrec a l'aplicació 35.3263.22799 del pressupost i amb la periodificació 

següent: 

 

Anualitat Import, IVA exclòs IVA Import total 

2021 82.334,25€ exempt 82.334,25€ 

2022 210.012,00 € exempt 210.012,00 € 

2023 127.677,75€ exempt 127.677,75 

 



 

 

Tercer.-  Notificar aquests acords a les empreses licitadores del contracte. 

 

Quart.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 

calguin per l’execució dels presents acords. 

 
Cinquè.- Comunicar a l’àrea de serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement 

i als efectes oportuns. 

 

 

Figueres, a la data de la signatura electrònica 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

R/N:/OS/NO/sg (Núm. Exp:2020/1691 ) 

 

 

JUNTA DE GOVERN 

 

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA DE TURISME 

 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient número 1691/2020 relatiu a la contractació de les obres d’urbanització de la placeta 

de Sant Antoni del centre històric de Navata, dins l’operació de «Conservació, foment i 

desenvolupament del patrimoni  natural i cultural de l’Alt Empordà», en el marc PO FEDER de 

Catalunya 2014-2020, Eix 6. - Esmena d’error de fet en l'acord d'adjudicació.- 

 

Antecedents de fet 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 13 de juliol de 2021 es va adjudicar el contracte de 

les obres d’urbanització de la placeta de Sant Antoni del centre històric de Navata, dins 

l’operació de «Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni  natural i cultural de l’Alt 

Empordà», en el marc PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, a favor de l’empresa 

CONSTRUCCIONS NARCIS MATAS S.L. 

 

S’ha comprovat amb posterioritat que s’ha  produït un error en l’apartat segon de l’esmentat 

acord on es deia que la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 

126.929,00€ , amb càrrec a l'aplicació 30.4321.62207 del pressupost de l'exercici 2021, on 

hauria de dir: amb càrrec a l'aplicació 30.4321.62205 del pressupost de l'exercici 2021. 

 

Procedeix, doncs, esmenar  l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 13 de 

juliol de 2021, tenint en compte l’error de transcripció. 

 

D’acord amb l’article 109.2 de la la Llei 39/2015 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. 

 

Vist l’informe i conclusions de la cap de l’àrea de Turisme. 

 

La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria, informa 

favorablement el contingut de la present proposta d’acord. 

 

 



 

 

 

Fonaments de dret 

 

• art. 109. 2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern: 

 

Primer.- Esmenar l’apartat segon de l’esmentat acord on es deia que la despesa derivada de 

la present contractació, per un import total de 126.929,00€, amb càrrec a l'aplicació 

30.4321.62207 del pressupost de l'exercici 2021, on hauria de dir: amb càrrec a l'aplicació 

30.4321.62205 del pressupost de l'exercici 2021 referit al contracte de les obres de  placeta 

de Sant Antoni del centre històric de Navata, dins l’operació de «Conservació, foment i  

desenvolupament del patrimoni  natural i cultural de l’Alt Empordà», en el marc PO FEDER de 

Catalunya 2014-2020, Eix 6, el qual no suposa cap alteració en el resultat de l’adjudicació. La 

resta d’apartats de l’acord es mantenen en els mateixos termes. 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal. 

 

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 seva 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 notificació de 

l’acord.» 

 

Figueres, a la data de la signatura electrònica 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

R/N:02/CPM/cn (Núm. Exp:2018/757) 

 

 

PROPOSTA D'ACORD DE LA PRESIDENTA 

  

Identificació de l’expedient 

  

Expedient número 2017/757, relatiu al recurs contenciós administratiu, presentat davant del 

Tribunal Superior de Justícia, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat 

pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà contra la resolució dictada per la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.- Donar compte de la sentència núm. 2605/2021.- 

Antecedents de fet 

  

En data 21 de gener de 2009, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial va 

dictar Resolució per la qual es va inscriure de forma definitiva la instal·lació de biogàs amb 
motor alternatiu ABOCADOR DE PEDRET I MARZÀ, amb núm. 1207, en el subgrup b7.2 en 

el Registre d’Instal·lacions de Producció d’Energia elèctrica en règim especial de Catalunya. 

  

En data 22 de febrer de 2018, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial va 
dictar resolució, sobre correcció d’errades de la Resolució de 21 de gener de 2009, per la qual 

es va inscriure de forma definitiva en el Registre d’Instal·lacions de Producció d’Energia 

elèctrica en règim especial de Catalunya la instal·lació de biogàs amb motor alternatiu 
ABOCADOR DE PEDRET I MARZÀ amb núm. 1207, la qual estableix que on diu: «Grup de 

classificació segons Art. 2 RD 661/2007: b.7.2» ha de dir: «Grup de classificació segons Art. 2 

RD 661/2007: b.7.1». 

  

En data 16 d’abril de 2018, amb registre de sortida 2018-3209, el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà va presentar escrit d’interposició de recurs d’alçada contra la resolució dictada per 

la Direcció d’Energia, Mines i Seguretat Industrial amb data 22 de febrer de 2018, abans 

esmentada. 

 

Transcorregut el termini sense obtenir resolució al recurs d’alçada presentat pel Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà, es va entendre com a desestimat per silenci administratiu. 

  

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va formular davant del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya (TSJC) recurs contenciós administratiu (núm. 2018/458) contra la desestimació 
presumpta del recurs d’alçada abans esmentat. 

 

 



 

 

En data 27 de maig de 2021, el TSJC va dictar sentència (núm.2605/2021) estimant el recurs 

contenciós esmentat i anul·lant les resolucions impugnades. 

 
 

En data 23 de juliol de 2021, el TSJC va decretar declarar ferma la sentència abans esmentada, 
en no haver-se presentat cap escrit d’interposició de recurs durant el  termini d’impugnació. 

 

 
La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord. 

Fonaments de dret 

 
• Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Organització Comarcal de Catalunya. 

 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el 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. 

 

• Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

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

públiques. 

• Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial 

 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

  

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern: 

  

Primer.- Donar compte de la sentència núm. 2605/2021, declarada ferma mitjançant decret 

de la lletrada del Tribunal Superior de Justícia, que en la seva part dispositiva estableix: 

 

“ACUERDO: DECLARAR FIRME LA SENTENCIA pronunciada en estos autos y, con testimonio 
de la misma y atenta comunicación, devolver el expediente administrativo al órgano 

demandado a fin de que en el plazo de DIEZ DÍAS, recibida la comunicación, la lleve a puro y 
debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 

fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél. 

 

Segon.- Reclamar la liquidació dels imports pagats a la Direcció General d’Energia, Mines i 

Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

 



 

 

Tercer.- Notificar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a la Direcció General 

d’Energia, Mines i Seguretat Industrial aquests acords. 

  

Quart.- Comunicar als serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i als efectes 

oportuns. 

 

Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 

calguin per l’execució dels presents acords. 

 

 

Figueres, a la data de la signatura electrònica. 

 

 

 

(Document signat electrònicament) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
R/N:/OS/NO/sg (Núm. Exp:2019/1027) 

 
JUNTA DE GOVERN 

 

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER 
 

Identificació de l’expedient 

Expedient número 1691/2021 relatiu a la contractació de les obres de rehabilitació del mas en 

el Castell de Palol Sabaldòria, al municipi de Vilafant, dins l’operació de «Conservació, foment 

i desenvolupament del patrimoni  natural i cultural de l’Alt Empordà», en el marc PO FEDER 

de Catalunya 2014-2020, Eix 6. Aprovació Pla de Seguretat i salut. 

Fets 

Per acord de la Junta de Govern de data 13 de juliol de 2021 es va adjudicar el contracte de 

les obres de rehabilitació del mas en el Castell de Palol Sabaldòria, al municipi de Vilafant, dins 

l’operació de «Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni  natural i cultural de l’Alt 

Empordà», en el marc PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, a favor de l’empresa 

MOIRAS SERVIOBRA S.L., amb CIF B67390369. 

El corresponent contracte es va signar en data  27 de juliol de 2021. 

L’empresa MOIRAS SERVIOBRA S.L., ha redactat el Pla de seguretat i salut de l’obra. 

El coordinador de seguretat i salut de l’obra en data 20 de juliol de 2021 ha informat 

favorablement l’esmentat document. 

Atès que l’informe té el vist i plau de l’arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 



 

 

  

La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de secretaria del Consell 

Comarcal, informa favorablement el contingut de la present proposta de resolució. 

 

La present proposta del conseller de l’àrea és en els mateixos termes que la resolució que 

s’adopti. 

 

Fonaments de dret 

• Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010,de 19 de 

març. 

 
Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local: 
 

Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de rehabilitació del mas en el Castell 

de Palol Sabaldòria, al municipi de Vilafant, dins l’operació de «Conservació, foment i 

desenvolupament del patrimoni  natural i cultural de l’Alt Empordà», en el marc PO FEDER de 

Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, a favor de l’empresa MOIRAS SERVIOBRA S.L. 

Segon.- Instar el contractista per tal que comuniqui aquesta aprovació a l’autoritat de Treball, 

així com l’obertura del centre de treball, amb caràcter previ a l’inici de les obres. 

Tercer.-Notificar el present acord a l’empresa MOIRAS SERVIOBRA S.L., adjudicatària del 

contracte. 

 

Quart.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions 

com calguin per a l’execució del present acord. 

 

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. 



 

 

 

El conseller delegat de l'àrea de Turisme, 

 
En dono fe, 

La Secretària, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


