
 

 

R/N://PA (Núm. Exp:2019/483) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD  A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació del servei de prevenció aliè per a la realització de l'activitat 
preventiva per a la protecció dels riscos laborals i la vigilància de la salut.- Pròrroga del 
contracte.- 

 

Antecedents de fet 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 27 d’agost de 201 es va adjudicar el contracte del 
servei de prevenció aliè per a la realització de l’activitat preventiva per a la protecció dels 
riscos laborals i la vigilància de la salut a favor de l’empresa Quirón Prevención SLU, amb CIF 
B-64076482, per un import de 17.320,00€, IVA exclòs (19.386,40€, IVA inclòs) i una durada 
de dos anys, prorrogables anualment fins a dos anys més. 

El contracte es va  formalitzar en data 25 de setembre de 2019 i el seu termini d’execució 
s’inicià l’1 d’octubre de 2019 i finalitza el dia 30 de setembre de 2021. 

La cap de l’àrea de Recursos Humans ha emès informe de data 29 de juliol de 2021 en què 
es proposa la pròrroga del contracte. 

En data 30 d’agost de 2021 la Tècnica d’Administració General, Servei Jurídic adscrit a l’àrea 
de Secretaria, ha emès informe jurídic favorable. 

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció 

 

Fonaments de dret 

 

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



 

 

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

• Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la llei. 

• Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública 
• L’òrgan competent per adopta el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb 

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

 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 

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

 

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del servei de 
prevenció aliè per a la realització de l’activitat preventiva per a la protecció dels riscos laborals 
i la vigilància de la salut subscrit amb l’empresa Quirón Prevención SLU, de manera que els 
efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l’1 d’octubre de 2021 fins al 
30 de setembre de 2022. 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 9.693,20€, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20.9201.22400, i amb la periodificació següent: 

Exercici Import, IVA inclòs 
2021 2.423,30€ 
2022 7.269,90€ 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els corresponents pressupostos. 
 
Tercer.- Donar trasllat de l’acord a l’interessat i  a l’àrea d’Intervenció de Fons del Consell 
Comarcal 
 
Quart.- Facultar indistintament la presidència i la gerència 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/1658) 
 
3.- JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD  A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 

 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació de les obres de manteniment per pintar l’interior de la seu 
del Consell Comarcal.- Aprovació del pla de seguretat i salut 

 

Antecedents de fet 

 
Per acord de la Junta de Govern de data 26 de  gener de 2021 es va aprovar 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;  es van aprovar el plec 
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte i es va disposar convocar la licitació de les obres, per procediment obert simplificat 
abreujat i tramitació ordinària, dividides en dos lots. 
 
Lot 1: Pintura interior de la seu del Consell Comarcal 
Lot 2: Pintura de les façanes del Centre Residencial d’Acció  Educativa (CRAE)  L’Albera 

 
Per acord de la Junta de Govern de data 15 de juny de 2021 es va adjudicar el lot 1, corres-
ponent a les obres de pintura de l’interior de la seu del Consell Comarcal, a favor de l'empresa  
Projectes Micma SL, amb NIF B66354762. 
 
El contracte amb l’empresa Projectes Micma SL  s’ha perfeccionat amb la remissió al Consell 
Comarcal de l’acceptació de la notificació de l’adjudicació del contracte. 
 
L’empresa Projectes Micma SL ha redactat el Pla de seguretat i salut de l’obra. 
 
El coordinador de seguretat i salut de l’obra, en data 26 d’agost de 2021, ha informat favora-
blement l’esmentat document. 
 



 

 

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 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. 

• 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. 

 

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 pintura de l’interior de la seu del 
Consell Comarcal. 

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 Projectes Micma SL, adjudicatària 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. 
 

 

 

 

 

 



 

 

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.» 
 
 



 

 

 
 
R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2021/598 ) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD  A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 

 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació de les obres 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.- Esmena de l’acord d'adjudicació 

 

Antecedents de fet 

 

Per acord de la Junta de Govern  de data 3 d’agost de 2021 es van adjudicar 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. 

S’ha comprovat amb posterioritat que hi havia un error a l’apartat  primer de l’acord atès que 
s’hi establia que el contracte tindrà una durada de quatre mesos a comptar des de l’acta de 
comprovació del replanteig, mentre que en el quadre de característiques es fixava  una durada 
de cinc mesos, sense que la reducció d’aquest termini fos un criteri de valoració de l’oferta. 

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015 les administracions públiques podran rectificar 
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats els errors material, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 

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 primer de l’acord d’adjudicació 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, de manera que allà on diu «i una durada de quatre mesos a comptar 
des l’acta de comprovació del replanteig» ha de dir «i una durada de cinc  mesos a comptar 
des de l’acta de comprovació del replanteig» 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord als interessats 
 
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." 



 

 

 
R/N:11/OS/sg  (Núm. Exp:  2021/860) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD DE LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient número 2021/860 relatiu a l’acceptació d’una subvenció de la Diputació de Girona 

per contribuir al finançament de la campanya de promoció turística de l’Empordà 2021. 

 

Antecedents de fet 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant Acord de Junta de Govern de data 22 de 
juny de 2021 va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per tal de contribuir 
al finançament de la campanya de promoció turística de l’Empordà 2021. 

L’entitat Diputació de Girona, va acordar per decret de la Presidència, en data 29 de juliol de 
2021, rebut registre d’entrada ENTRA-2021-10816, concedir una subvenció al Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà per import de deu mil euros (10.000€), per dur a terme la 
campanya de promoció turística: Empordà 2021. 

En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’acceptació de l’import de 10.000 euros 
concedits per la Diputació de Girona per dur a terme la campanya de promoció turística: 
Empordà 2021. 

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

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”). 

• Pla estratègic de subvencions del CCAE. 

• Bases d'execució del pressupost 2021. 

 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 

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

 

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per import de 10.000 euros per dur a terme la 

campanya de promoció turística: Empordà 2021. 

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

TERCER.- El termini per justificar aquesta subvenció és el 15 de novembre de 2021. 

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 als serveis econòmics aquests acord per al seu coneixement i als 

efectes oportuns. 

SISÈ.- Notificar a la Diputació de Girona. 

 

 



 

 

RECURSOS 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 

òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva 

notificació. 
 

 

 

Conseller de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

 
Agustí Badosa Figueres 



 

 

 
R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2018/695) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 

PROPOSTA D'ACORD DE LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació del servei d'atenció psicològica a infants i adolescents en 
situació de violència.- Pròrroga.- 

 

Antecedents de fet 

 
Per acord de la Junta de Govern de data 4 de setembre de 2018 es va adjudicar el contracte 
del servei d’atenció psicològica a infants i adolescents en situació de violència de l’àrea de 
Benestar del Consell Comarcal a favor del Sr. Àlex Araujo Torroella, amb NIF 40.449.903-X, 
per un import de 28.500,00€ anuals, IVA exempt, i una durada de dos anys, prorrogables 
anualment, amb un màxim de dues pròrrogues. 
 
L’inici d’execució del contracte va tenir lloc el dia 15 d’octubre de 2018 i la seva vigència 
finalitzava el 14 d’octubre de 2020. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, amb motiu d’una resolució de 
l’Agència Tributària, es va disposar modificar el tipus d’IVA aplicable al servei, el qual va passar 
al 10 %, amb la qual cosa la despesa anual del contracte passà a ser de 31.350,00€. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2021 es va disposar la pròrroga 
del contracte amb efectes des del 15 d’octubre de 2020 fins al 14 d’octubre de 2021. 
 
El Gerent del Consell Comarcal he emès informe de data 20 d’agost de 2021 en què es proposa 
una nova pròrroga contractual. 
 
En data 30 d’agost de 2021 la Tècnica d’Administració General, Servei Jurídic adscrit a l’àrea 
de Secretaria, 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 
• L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb 

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

 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social proposa a la Junta de Govern:   

 

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte  del servei 
d'atenció psicològica a infants i adolescents en situació de violència subscrit amb el Sr. Alex 
Araujo Torroella,  de manera que els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran 
des del 15 d’octubre de 2021 fins al 14 d’octubre de 2022. 

 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 31.350,00€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  40.2311.22799  i amb la periodificació següent 
 
Exercici Import, IVA inclòs 

2021 6.531,25€ 

2022 24.818,75€ 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els respectius pressupostos. 
 



 

 

Tercer.- Donar-ne trasllat a l’interessat, així com també a l’àrea d’Intervenció del Consell 
Comarcal per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart.- Autoritzar indistintament la presidència i la gerència 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2017/1631) 

 
JUNTA DE GOVERN 

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

 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació del servei d’intervenció en família extensa.- Pròrroga.- 

 

Antecedents de fet 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 12 de juny de 2018 es va adjudicar el contracte del 
servei d’intervenció en família extensa del Consell Comarcal (SIFE) a favor de la Fundació 
Acció Social Infància (FASI), amb CIF núm. G65212789, per un import de 118.783,00€ anuals, 
IVA exempt, i una durada de dos anys, prorrogable  d’any en any fins a un màxim de  dues 
pròrrogues. 

 

L’inici d’execució del contracte va tenir lloc el dia 1 d’octubre de 2018 i la seva vigència 
finalitzava el 30 de setembre de 2020. 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 29 de setembre de 2020 es va aprovar una pròrroga 
del contracte amb efectes des de l’1 d’octubre de 2020 fins al 30 de setembre de 2021. 

 

El Gerent del Consell Comarcal ha emès  informe de data 17 d’agost de 2021 en què es 
proposa una nova pròrroga contractual. 

 

En data 27 d’agost de 2021 la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’àrea 
de Secretaria, 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. 
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic. 
• L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb 

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

 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social  proposa a la Junta de Govern:   

 

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del servei 
d’intervenció en família extensa subscrit amb la Fundació Acció Social Infància (FASI) de 
manera que els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des des l’1 d’octubre 
de 2021 fins al 30 de setembre de 2022. 

 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 118,783,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40.2311.22799  i amb la periodificació següent: 

Exercici Import, IVA exempt 
2021 29.695,77€ 
2022 89.087,23€ 

 
En tractar-se d’una despesa plurianual resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els respectius pressupostos. 
 



 

 

Tercer.- Donar-ne trasllat a l’interessat, així com també a l’àrea d’Intervenció del Consell 
Comarcal per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart.- Autoritzar indistintament la presidència i la gerència 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: 
 
- Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la 
interposició del recurs contenciós administratiu. La interposició del recurs especial en matèria 
de contractació requerirà anunci previ mitjançant escrit presentat davant aquest òrgan de 
contractació. El termini per presentar aquest anunci previ, així com per interposar el recurs 
especial en matèria de contractació pública, serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà 
de la data fefaent de la publicació de l’acte impugnat en el Perfil de contractant. Un cop 
anunciat prèviament a l’òrgan de contractació la intenció d’interposar el recurs especial, la 
presentació de l’escrit d’interposició del recurs haurà de fer-se en el registre del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic, amb seu a Barcelona, o en el de l’òrgan de 
contractació. Contra la resolució del recurs especial en matèria de contractació només 
procedirà la interposició del recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució 
 
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província 
de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació. 
 
 
 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 


