
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/1748)

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

Identificació de l’expedient

Expedient número 2021/1748 relatiu a l’aprovació de la campanya de reforç per al foment

de la recollida selectiva de la FORM (fracció orgànica dels residus municipals).

Fets

1. Per acord del Ple, en data de 26 de juliol de 2016, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà

(CCAE) va aprovar el conveni marc entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca per a la

delegació de competències per a la prestació del servei de recollida de la Fracció Orgànica

dels Residus Municipals (FORM). En data de 12 de febrer de 2019, la Junta de Govern va

aprovar la modificació de l'apartat setè que determina el preu i l'annex corresponent a la

fitxa del servei municipal.

2. El CCAE, mitjançant la signatura de convenis d'adhesió al conveni marc, té delegada la

recollida  selectiva  de  la  FORM als  municipis  de  L'Armentera,  Bàscara,  Cabanes,  El  Far

d'Empordà, Garriguella, Llers, Pau, Peralada, St. Pere Pescador, i Torroella de Fluvià.

3. Per acord del Ple, en data de 29 d'octubre de 2019, el CCAE va adjudicar el lot 1 del

contracte mixt de serveis i  subministrament per a la recollida de la fracció orgànica dels

residus municipals, corresponent a la recollida selectiva domèstica i de grans productors, a

favor de l’empresa SERSALL 95 SL, amb NIF B17444167.

4. El contracte té una vigència de 5 anys des de la signatura del contracte, realitzada en

data 19 de desembre de 2019. El servei de recollida domiciliaria de la FORM es va iniciar en

data 1 de febrer de 2020.

5. Durant l’any 2019 es va realitzar la campanya d’implantació de la recollida selectiva de la

FORM als  municipis  delegants.  Es van realitzar  xerrades i  es va entregar el  material  de

campanya porta  a  porta  als  veïns de cada municipi.  A la taula  següent es mostren els

resultats:



Municipi Campanya 2019 (núm. domicilis) Habitatges
* 2020

Població*

2020Visitats No trobats Total

Bàscara 121 421 542 537 1.004

Cabanes 100 312 412 349 948

El Far d'Empordà 97 134 231 308 599

Garriguella 197 334 531 351 855

L'Armentera 88 598 686 645 930

Llers 251 186 437 466 1.239

Pau 103 221 324 258 560

Peralada 338 679 1.017 750 1.850

Sant  Pere
Pescador 683 887 1.570 905 2.042

Torroella  de
Fluvià

79 144 223 400 694

Total 2.057 3.916 5.973 4.969 10.721

6. El material de campanya es va entregar en mà als domicilis visitats i en aquells on no s’hi

van trobar els residents, es va entregar una carta informativa avisant-los que podien recollir

el  material  al  seu Ajuntament.  Es  desconeix  el  nombre  de  domicilis  que han recollit  el

material als ajuntaments.



7. Arran de l’informe anual de seguiment del servei, corresponent al 2020, es conclou que

només el 22% de la població participa en la recollida selectiva de la FORM i, per tant, cal

executar una campanya de reforç per fomentar la recollida selectiva d’aquesta fracció.

8.- En data 25 d’octubre de 2021 s’ha emès informe favorable de la tècnica de l’àrea de

Medi Ambient

9.-  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  39/2015 d'1  d'octubre de procediment administratiu  comú de les  administracions

públiques.

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual  s'aprova el  Reglament d'obres,  activitats  i

serveis dels ens locals (ROAS).

• 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).

• Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21

de juliol i modificat per la Llei 9/2011, de 20 de desembre, de promoció de l'activitat

econòmica.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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



ACORD

Primer.- Aprovar la campanya de reforç per al foment de la recollida selectiva de la FORM

(fracció orgànica dels residus municipals), que consta adjunta a l’expedient.

Segon.- 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.



R/N:// (Núm. Exp:2021/1788)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud i acceptació d'una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua

per a l'execució d'actuacions per a l'abastament d'aigua en alta al municipi de l'Espolla.

Antecedents de fet

1- El  Ple del  Consell  Comarcal de l’Alt Empordà, en data del 18/12/1998, va aprovar el

Reglament  dels  Serveis  de  subministrament  d’aigua  potable  als  municipis  d’Espolla,

Capmany, la Jonquera, Masarac i Sant Climent Sescebes.

2- Des de l'any 2000 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà gestiona l'abastament d'aigua en

alta d'Agullana, Capmany, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Sant Climent Sescebes,

Espolla i la xarxa de la Mancomunitat dels municipis de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-

Saverdera i Pedret i Marzà.

3- El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data del 3/1/2000, va aprovar el conveni

de cooperació per al servei de subministrament d’aigua potable entre el Consell Comarcal de

l’Alt  Empordà  i  els  municipis  d’Espolla,  Capmany,  la  Jonquera,  Masarac  i  Sant  Climent

Sescebes.

4- El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió celebrada el dia 4 de desembre de

2000, va resoldre adjudicar el contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua potable en

alta als municipis de la Jonquera, Sant Climent Sescebes, Masarac, Espolla i Capmany a



l’empresa  SOREA,  SOCIEDAD  REGIONAL  DE  ABASTACIMIENTO  DE  AGUAS  SAU.

Posteriorment es van anar introduint modificacions al contracte.

5- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data del 11/4/2006, va signar el conveni de

cooperació per al servei de subministrament d’aigua potable, entre el Consell Comarcal de

l’Alt Empordà i l’Ajuntament d’Agullana.

6- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data del 12/07/2006, va signar el conveni de

cooperació per al servei de subministrament d’aigua potable, entre el Consell Comarcal de

l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Mollet de Peralada.

7- El  Consell  Comarcal de l’Alt  Empordà, en data del 4/9/2012, va signar el  conveni de

cooperació per al servei de subministrament d’aigua potable en alta als municipis de Palau

Saverdera, Vilajuïga, Garriguella, Pedret i Marzà, entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

la Mancomunitat  per la a gestió de l’aigua integrada en aquests municipis.

8- El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió de data 26 de gener de 2016, va

acordar entre d’altres autoritzar, elevant al Ple la Comissió informativa de medi ambient i

territori  del  Consell  Comarcal,  a  l’Ajuntament  de  Rabós  a  la  connexió  a  la  xarxa

d’abastament d’aigua en alta als municipis de l’Albera.

9- El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió de data 26 de juliol de 2016, va

acordar denunciar el contracte formalitzat amb la mercantil SOREA, SOCIEDAD REGIONAL

DE ABASTACIMIENTO DE AGUAS, SAU, la vigència del qual finalitzà el 24 de gener de 2017.

10- En data 1 de juny de 2021 va entrar en vigor l’encàrrec de gestió del Consell Comarcal

de l'Alt Empordà a Figueres de Serveis SA (FISERSA), en la seva condició de mitjà propi, per

a la prestació del servei d'abastament d'aigua potable en alta a la xarxa de l'Albera.



11- El febrer de 2021 es va fer pública la Resolució TES/387/2021, la  convocatòria  per  a

la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals

per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, per part

de l’Agència Catalana de l’Aigua.

12- En data del 15 abril de 2021 i registre de sortida SALID-2021-3549 el CCAE va sol·licitar

a l’ACA una subvenció per a obres d'abastament en alta, consistent a l’execució de les obres

de reposició del tram de canonada d’impulsió des de la cruïlla de Rabós d’Empordà fins al

dipòsit  municipal  de  capçalera  l’Espolla,  adjuntant  una  memòria  valorada  de  data  del

14/04/21, de descripció de les obres amb un cost d’execució per contracta de l’obra de

202.219,38 € (sense IVA). A part, es va valorar la redacció i direcció del projecte executiu de

les actuacions amb 6.066,58€ (sense IVA).

13-  En  data  del  21/10/2021,  l’ACA  va  publicar  la  proposta  de  resolució  provisional

d’atorgament de les subvencions de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en

règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions

per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, feta pública per Resolució TES/387/2021,

de 9 de febrer (DOGC núm. 8343, ref. BDNS 548621). En aquesta publicació es proposa al

CCAE  com  a  beneficiari  de  165.030,00  €,  en  concepte  de  d’obres  de  reposició  de  la

canonada d’impulsió de la xarxa d’alta de l’Albera que arriba al dipòsit d’Espolla, donant un

termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la proposta al

tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per presentar la seva

acceptació de forma telemàtica.

14.- En data 28 d’octubre de 2021, s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea

de serveis tècnics del CCAE.



15.-  El  termini  per  justificar  aquesta  subvenció  és  de  42 mesos  a  comptar  a  partir  de

l'endemà de la  notificació  de  l'atorgament  de  la  subvenció,  de  conformitat  amb el  que

preveuen les bases de la convocatòria.

16.- La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria del Consell

Comarcal,  informa favorablement el contingut de la present proposta.

Fonaments de dret

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

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

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel  qual s’aprova el  Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

• Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Aprovar  la  sol·licitud  de  subvenció  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua,  per  tal  de
contribuir al finançament a la inversió per les obres de reposició de la canonada d’impulsió
de la xarxa d’alta de l’Albera que arriba al dipòsit d’Espolla.

Segon.  - Acceptar  la  subvenció  atorgada  per  import  de  165.030,00  euros  per  al
finançament  de  despesa  per  inversió  real  i  per  al  projecte  d’execució  de  les  obres  de



reposició  de  la  canonada d’impulsió  de  la  xarxa  d’alta  de  l’Albera  que arriba  al  dipòsit
d’Espolla.

Tercer. -  Aquesta  subvenció  s’haurà  de  fer  constar  en  el  pressupost  de  l'any  2021  a
l'aplicació  pressupostària  d'ingressos  25.75101  en  concepte  de  subvenció  de  l’ACA  per
reposició canonada Espolla de la xarxa de l’Albera i per import de 165.030,00 euros.

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

Cinquè. - Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidenta i el Gerent
del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  per  a  la  signatura  de  quants  documents  siguin
necessaris per a l'execució del present acord.

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:12//mva (Núm. Exp:2020/1279)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA DE DICTAMEN DEL CONSELLER DE CULTURA

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de l’expedient

Exp. núm 2020/1279 relatiu a Subvencions culturals 2020.

Antecedents de fet

Primer.-Per acord de ple de data 4 d’agost de 2020 es van aprovar les bases especifiques

que regeixen l’atorgament de subvencions culturals a l’Alt Empordà. Publicades al BOP en

data 21 d’agost de 2020.

Per acord de Junta de Govern de data 20 d’octubre de 2020 es va aprovar la convocatòria

específica de subvencions culturals a l’Alt Empordà publicada en el BOP 206 de data 26

d’octubre de 2020.

En data 13 d’abril de 2021 la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va

acordar atorgar les subvencions culturals que complien els requisits de les bases reguladores

i que son els següents:



SOL·LICITANT NIF IMP. ATORGAT €

O. P. SL 3339 1.944,44€

J. P. G. 470K 4.259,26€

I.E.E. 6064 4.907,41€

E.C 9218 3.796,30€

C.S.P 936W 1.574,07€

A.T. 6502 1.851,85€

A. E. M. P. I T. 8881 6.018,52€

C. C. d F. 1861 4.166,67€

J.L.B.S 971E 1.481,48€

Total 30.000€

Segon.-D'acord amb el que preveuen les bases d’execució del pressupost, el sol·licitants van

aportar la documentació i s’ha comprovat que els justificants s’adeqüen a la finalitat de la

subvenció concedida, i  que l'import de la subvenció s'ha destinat íntegrament a finançar

aquesta actuació. El compte justificatiu està degudament omplert, amb la totalitat de les

dades sol·licitades i signat pel responsable de l'entitat. Es tracta de despesa corrent i directa.

SOL·LICITANT NIF Data de justificació

O. P. SL 3339 18/06/2021

J. P. G. 470K 14/05/2021



I.E.E. 6064 24/05/2021

E.C 9218 26/05/2021

C.S.P 936W 04/06/2021

A.T. 6502 29/05/2021

A. E. M. P. I T. 8881 27/05/2021

C. C. d F. 1861 31/05/2021

J.L.B.S 971E 14/05/2021

Als  beneficiaris se’ls  va concedir termini  de deu dies per completar  la seva justificació i

posteriorment, si calia, 15 dies per deficiències de justificació.

Tercer.- Tal i com estableix la normativa reguladora d'aquesta subvenció, si el beneficiari

justifica un cost total igual o superior a l'inicial, l'import de la subvenció es manté en l'import

atorgat, sempre i quant es correspongui a l’import sol·licitat a la subvenció. En cas contrari,

si el beneficiari justifica correctament un cost final inferior a l'inicial, la subvenció es redueix

proporcionalment  en base  a  l'import  justificat  de  menys  respecte  l'import  que havia  de

justificar.

Quart.-Posteriorment,  durant  la  fase  de  justificació  de  les  subvencions  atorgades,  s’ha

detectat un error en la proposta de resolució emesa per aquesta Comissió Avaluadora de

data 20 de gener de 2021 atès que a l’hora de calcular  l’import final  a atorgar a cada

beneficiari no es van tenir en compte les limitacions de la Base 10.1 i 10.3 de les Bases

Reguladores  Específiques  aprovades  pel  Ple  del  Consell  en  data  4  d’agost  de  2020

(normativa reguladora d’aquesta subvenció).

Mes  concretament,  la  base  10.1  estableix  que  l'import  i  percentatge  de  les
subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 50% del cost total dels



projectes / activitats subvencionades, i amb el límit de la consignació pressupostària
anteriorment fixada.

Per l’altra banda, la base 10.3 determina que el resultat dels càlculs (de la base 10.2) per

determinar l’import a atorgar en cap cas podrà superar l’import de la subvenció sol·licitada

per l’interessat.

Cinquè.- Per l’exposat en el punt anterior la Comissió Avaluadora, en data 7 de setembre de

2021, corregí l’error de l’anterior acord. La correcció de l’error implica només el càlcul final

de l’import a atorgar prenent en consideració les limitacions de les bases 10.1 i 10.3 i, per

tant, sense entrar a valorar novament la puntuació obtinguda per cada sol·licitant.

Els imports quedarien de la següent forma:

ENTITAT/PERSO
NA

IMPORT
PROJECTE

50%
DEL
PROJEC
TE

IMPORT
SOL·LICIT
AT

LIMIT
SUBVENCI
Ó

IMPORT
ATORGAT

DIFERÈNC
IA
LIMIT/AT
ORGAT

O.P 2.555,18 1.277,59 2.555,18 1.277,59 1.944,44 666,85

J.P 33.350,00 16.675,00 4.000,00 4.000,00 4.259,26 259,26

IEE 8.316,78 4.158,39 4.000,00 4.000,00 4.907,41 907,41

E.C 4.228,16 2.114,08 2.114,08 2.114,08 3.796,30 1.682,22

C.S 5.075,47 2.537,74 1.800,00 1.800,00 1.574,07 -225,93

T Q 7.190,00 3.595,00 1.000,00 1.000,00 1.851,85 851,85

A.E.M.T 6.067,00 3.033,50 6.067,00 3.033,50 6.018,52 2.985,02

C.C.F 8.280,20 4.140,10 8.280,20 4.140,10 4.166,67 26,57



J.L.B 1.800,00 900,00 1.800,00 900,00 1.481,48 581,41

Sisè.-Revocar per error la diferència entre l’atorgat i el real

Consegüentment, el quadre d’imports a atorgar hauria de tenir el següent contingut:

SOL·LICITANT PUNTUACI
Ó
OBTINGUD
A

PUNTUACIÓ
MULTIPLICADA
PER PREU PUNT*

LIMIT  SUBVENCIÓ
(SEGONS  QUADRE
ANTERIOR)

IMPORT  A
ATORGAR (€)

O.P 21 1.944,44 1.277,59 1.277,59

J.P 46 4.259,26 4.000,00 4.000,00

IEE 53 4.907,41 4.000,00 4.000,00

E.C 41 3.796,30 2.114,08 2.114,08

C.S 17 1.574,07 1.800,00 1.574,07

T.Q 20 1.851,85 1.000,00 1.000,00

A.E.M.T 65 6.018,52 3.033,50 3.033,50

CCF 45 4.166,67 4.140,10 4.140,10

J.L.B 16 1.481,48 900,00 900,00

* PREU PUNT: 92,59€

Setè.-Segons acta de data 7 de setembre de 2021, es van corregir els imports a atorgar.

Aquests imports consten detallats a cadascun dels informes emesos per la Cap d’Àrea de

Cultura i Educació, que consten a l’expedient i  en el primer quadre del punt cinquè del

antecedents.



Vuitè.- En el quadre següent consten els imports justificats per cada sol·licitant i l’import

final a percebre.

entitat/pers imp
projecte

imp
sol·licitat

import
atorgat

import
justificat

import
final  a
pagar

O.P
2555,18 2555,18 1944,44 2555,18 1277,59

J.P
33350 4000 4259,26 33350 4000

IEE
8316,78 4000 4907,41 8262,33 4000

E.C
4228,16 2114,08 3796,3 4723,7 2114,08

C.S
5075,47 1800 1574,07 5075,47 1574,07

T.Q
7190 1000 1851,85 7300,78 1000

A.E.M.T
6067 6067 6018,52 7184 3033,5

CCF
8280,2 8280,2 4166,67 8280,2 4140,1

J.L.B
3000 1800 1481,48 1800 900

Novè.- 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.

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

Fonaments de dret



• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

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

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel  qual s’aprova el  Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

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

• Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
• RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la LGS
• Llei  39/2015  d’1  d’octubre  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les

Administracions Públiques

Proposta     de   dictamen per la Junta de Govern      

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

Primer.-Iniciar l’expedient de revocació parcial consistent en la pèrdua de dret a cobrament
pels imports que a continuació es detallen a causa d’un error de la comissió avaluadora de
les subvencions culturals.

SOL·LICITANT NIF IMP. A REVOCAR € MOTIU

O. P. SL 3339 666,85 REBRE MES DEL 50%

J. P. G. 470K 259,26 REBRE MES DEL SOL·LICITAT

I.E.E. 6064 907,41 REBRE MES DEL SOL·LICITAT

E.C 9218 1682,22 REBRE MES DEL SOL·LICITAT

T.Q 6502 851,85 REBRE MES DEL SOL·LICITAT

A. E. M. P. I T. 8881 2985,02 REBRE MES DEL 50%

C. C. d F. 1861 26,57 REBRE MES DEL 50%



Segon.- Donar  tràmit  de  15  dies  per  tal  de  que  els  interessats  puguin  formular  les
al·legacions oportunes:

entitat/pers import justificat

O.P
2555,18

J.P
33350

IEE
8262,33

E.C
4723,7

C.S
5075,47

T.Q
7300,78

A.E.M.T
7184

CCF
8280,2

J.L.B
1800

Tercer.-  Segons  les  justificacions  realitzades  pels  sol3licitants  es  proposa  reconèixer
l’obligació i ordenar el pagament dels imports a nom dels beneficiaris que a continuació es
detallen amb càrrec a l’aplicació 20.9201.48012, per un import total de 22.039,34€:

entitat/pers NIF imp sol·licitat import
atorgat

import
justificat

import  final  a
pagar

O.P
3339 2555,18 1944,44 2555,18 1277,59

J.P
470K 4000 4259,26 33350 4000

IEE
6064 4000 4907,41 8262,33 4000

E.C
9218 2114,08 3796,3 4723,7 2114,08



C.S 936W 1800 1574,07 5075,47 1574,07

T.Q
6502 1000 1851,85 7300,78 1000

A.E.M.T
8881 6067 6018,52 7184 3033,5

CCF
1861 8280,2 4166,67 8280,2 4140,1

J.L.B
971E 1800 1481,48 1800 900

Quart.-Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució del present Decret.

Cinquè.-Notificar  aquest  acord  als  beneficiaris  i,  respecte  a  l’inici  de  l’expedient  de
revocació parcial, donar audiència als beneficiaris per un termini de 15 dies hàbils per tal
que puguin al·legar i presentar els documents que s’estimin pertinents.

sisè.-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:2021/917)
ASSUMPTE: Contractació de les obres del «Projecte de senyalització dels recursos turísticopatrimonials de l’Alt

Empordà. Modificat maig 2021», actuació en el marc de l'operació cofinançada amb el Programa operatiu FEDER
2014–22020, eix 6

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  número  2021/917  relatiu  a  contractació  de  les  obres  per  la  modalitat  de
procediment  obert  simplificat  i  tramitació  ordinària,  del  «Projecte  de  senyalització  dels
recursos  turísticopatrimonials  de  l’Alt  Empordà.  Modificat  maig  2021»  que  s’inclou  en
l’Operació  de  «Conservació,  foment  i  desenvolupament  del  patrimoni  natural  i
cultural  de  l’Alt  Empordà»,  en  el  marc  del  PO FEDER de  Catalunya  2014-2020,  eix
prioritari 6 .- Adjudicació.-

Antecedents de fet

Per acord de  la Junta de  Govern de  data 27 de juliol  de  2021 es va disposar  aprovar
l’expedient  de  contractació  de  les  obres  del  «Projecte  de  senyalització  dels  recursos
turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat maig 2021» que s’inclou en l’Operació de
«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  reguladors  del  contracte  i  es  va
disposar convocar la licitació, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, amb
un pressupost base de licitació de 58.286,74€, que més 12.240,217€ en concepte del 21%
d'IVA, fan un total de 70.526,95€, i una durada de tres mesos.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 31 d’agost de 2021,
varen  presentar  oferta,  mitjançant  l'eina  sobre  digital,  les  empreses  següents:  Ruter
Tecnologia SL, API MOVILIDAD SA, GIRODSERVICES SL, PROSEÑAL SLU, ARICO FOREST
SLU,  Dilart  Aplicacions  de  Senyalització  SL,  CHAPER  SL,  EUROSEÑAL  SL,  E.  FÀBREGA
GESTIONA OBRES SL.



La Mesa de Contractació, reunida en sessió de data 7 de setembre de 2021, va procedir a
l'obertura  de  proposicions  i  a  la  valoració  de  les  ofertes  presentades,  amb  el  resultat
següent:

Preu
IVA exclòs

Puntuació
(màxim  50
punts)

Ampliació
termini
garantia

Puntuació
(màxim  50
punts)

Puntuació
total

Ruter Tecnologia SL 43.800,00 € 44,62 4 anys 10 punts 54,62

API MOVILIDAD SA 47.591,12 € 42,45 4 anys 10 punts 52,45

GIRODSERVICES SL 57.108,23 € 37,01 4 anys 10 punts 47,01

PROSEÑAL SLU 56.537,00 € 37,33 4 anys 10 punts 47,33

ARICO FOREST SLU 47.993,30 € 42,22 4 anys 10 punts 52,22

Dilart  Aplicacions
de Senyalització SL 34.389,18 € 50,00 4 anys 10 punts 60,00

CHAPER SL 39.300,69 € 47,19 4 anys 10 punts 57,19

EUROSEÑAL SL 54.816,30 € 38,32 4 anys 10 punts 48,32

E.  FABREGA
GESTIONA SL 53.400,00 € 39,13 4 anys 10 punts 49,13

La Mesa de Contractació va comprovar que, d’acord amb els criteris per a la determinació de
propostes presumptament en situació de baixa anormal, establerts a l’apartat I del quadre
de característiques, l'oferta presentada per l’empresa Dilart Aplicacions de Senyalització SL
incorria en presumpció d’anormalitat i va acordar requerir-la perquè la justifiqués.

La Mesa de Contractació, reunida en sessió de data 19 d’octubre de 2021, a la vista de la
documentació presentada per l'empresa i d'acord amb l'informe tècnic de data 14 d’octubre
de 2021, que consta a l'expedient, va donar per justificada l'oferta i va proposar l'adjudicació
del contracte a favor de l'empresa Dilart Aplicacions de Senyalització SL per haver presentat
l'oferta més avantatjosa.

Efectuat el corresponent requeriment, l'empresa ha  acreditat la constitució de la garantia
definitiva, per import de 3.438,92 €.

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.



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 «Projecte de senyalització dels recursos
turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat maig 2021» que s’inclou en l’Operació de
«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  DILART  APLICACIONS  DE  SENYALITZACIO  SL,  amb  NIF  B61794871,  per  un
import  de  41.610,90€, dels  quals  34.389,18€ es  corresponen  al  preu  del  contracte  i
7.221,72€ 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
41.610,90€, amb càrrec a l'aplicació 30.4321.62900 del pressupost de l'exercici 2021.

Tercer.- Designar com a director facultatiu de les obres i responsable del contracte i com a
director executiu de les obres i coordinador de seguretat i salut, el Sr. Josep Armengol Prats.

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.



R/N:11/OS/NO/ sg (Núm. Exp: 2020/1027)
ASSUMPTE: Contractació de l'obra de Rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria  com a centre

d'interpretació natural (2a Fase), en el municipi de Vilafant actuació en el marc de l'operació cofinançada
amb el Programa operatiu FEDER 2014–22020, eix 6

JUNTA DE GOVERN LOCAL

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

Identificació de l’expedient

Expedient núm. 1027/2020 relatiu al contracte de les obres de Rehabilitació del Mas de
Palol Sabaldòria  com a centre  d'interpretació natural (2a Fase), en el municipi
de  Vilafant,  que  s’inclou  en  l’Operació  (GO03-000830)  de  «Conservació,  foment  i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’alt Empordà, en el marc del PO FEDER
2014-2020, eix 6, convocatòria regulada per l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març».  Rebuig
sol·licitud transmissió de drets de cobrament.

Fets

Atès que en data 26 de maig de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Vilafant, per a la gestió i execució de les
accions del  projecte  de  Rehabilitació del  Mas de Palol  Sabaldòria   com a centre
d'interpretació natural (2a Fase), en el municipi de Vilafant, i amb data 30 de juliol
de 2018 es va signar l’addenda a l’esmentat conveni.

Atès que en data 27 de juliol de 2021 es es va signar el contracte amb  «Moiras Serviobra
S.L.,  amb NIF B67390369» per l'execució de les obres corresponents al  projecte  per un
import  de  165.405,87€  dels  quals  136.699,07€  es  corresponen  al  preu  del  contracte  i
28.706,80€ a l'IVA

Atès que l’1 de setembre de 2021, juntament amb l’empresa adjudicatària «Moiras Serviobra
S.L ,  es  va signar l’acta  de comprovació  del  replanteig per a l’inici  de les  obres a dalt
referenciades.

Atès que  en data 5 d’octubre de 2021 el  tècnic director facultatiu de l’obra ha emès la
certificació número 1, per import de  13.139,37 euros (IVA inclòs), corresponent a l’obra
executada durant el mes de setembre de 2021, la qual ha estat conformada pel contractista.

Atès que l'esmentada certificació està signada pel senyor Joan Falgueras Font, director de
l'obra i té el vist i  plau de la senyora Trinitat Bonaterra i Batlle, com a representant del
Consell Comarcal.



Vist que en data 14 d’octubre de 2021 l’empresa Workcapital S.A. representada pel senyor
Juan Carlos Grau entra al Registre General d’entrada del Consell Comarcal, núm 1223/2021
una carta de comunicació signada per l’empresa Moiras Serviobra S.L sol·lictant l’abonament
de l’import de dita factura havent cedit els drets de cobrament.
Vista la documentació aportada per les empreses, posteriorment a dita comunicació , que no
reuneix  els  requisits  establerts  a  la clàusula  26.6  del  plec  de  condicions  administratives
particulars reguladores del contracte i que  pot afectar a la correcta certificació de despeses
subvencionables a efectes del FEDER.

En data 9 de novembre de 2021 s’ha emès informe per part de la Tècnica de l’àrea de
Turisme.

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.

Fonaments de dret

- Conveni el 26 de maig de 2016 i Addenda al conveni signada el 30 de juliol de 2018
entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Vilafant, per a la gestió i
execució de les obres.

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei  estatal  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les

administracions públiques.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal

i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- Directives del  Parlament Europeu i  del  Consell  2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de

febrer de 2014.
- 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.
- Plec de clàusules administratives i particulars del contracte signat en data 27 de juliol de

2021.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local



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

Primer.-  Rebutjar  la  sol·licitud  efectuada  en  data  14  d’  octubre  de  2021  per  l'entitat
Workcapital  S.A.  en  relació  a  la  certificació  d'obra  número  1,  per  un  import  total  de
13.139,37 euros   (IVA inclòs) corresponent a les obres efectuades per l'empresa «Moiras
Serviobra  S.L.,  amb NIF  B67390369» inclòs  de  l’actuació  del  «Projecte  de  Conservació,
foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’alt Empordà, PO FEDER 2014-
2020 , eix 6 (GO03-000830)».

Segon.-  Seguir  la  tramitació  de  la  despesa  fins  al  seu  pagament  per  un  import  de
13.139,37 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30.4321.62209 en els
termes previstos inicialment. 

Tercer.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària, a l’empresa sol·licitant Workcapital S.A.,  a
l’ajuntament  de  Vilafant  i  a  l’Àrea  de  Serveis  Econòmics  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà. 

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,


	Proposta de dictamen per la Junta de Govern

