
 

 

R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2021/670) 
 
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 de conductes addictives a) 
Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.- 
 

Fets 

La directora tècnica de l’àrea de Benestar Social ha emès informe memòria de data 1 de juny 
de 2021 en què s’informa favorablement la contractació del servei de prevenció de conductes 
addictives del Consell Comarcal. 

Per part del Consell Comarcal s'estima procedent aquesta contractació per tal d'assolir els 
objectius que s'indiquen a l'esmentat informe memòria. 

La competència objecte del contracte és una competència delegada 

Existeix crèdit suficient a l’aplicació 40.2311.227111 del vigent pressupost del Consell 
Comarcal. 

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques. 

El plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació han estat 
informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació. 

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. 

• 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. 

Per tot això, el conseller delegat de l'àrea de Benestar Social proposa a la Junta de Govern 
l'adopció del següent 

ACORD 

Primer. Aprovar l'informe memòria emès per la directora tècnica de l’àrea de Benestar Social. 

Segon. Iniciar l'expedient de contractació del servei de prevenció de conductes addictives 
del Consell Comarcal. 

Tercer.- Aprovar l'expedient de contractació 

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte. 

Cinquè. Convocar la licitació del servei de prevenció de conductes addictives del Consell 
Comarcal per procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació 
de 78.926,40€, IVA exclòs, que més 16.574,52€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 
95.500,92€, i una durada de quatre anys. 

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
78.926,40€, amb càrrec a l'aplicació 40.2311.227111 del pressupost, amb la periodificació 
següent: 

Exercici Import, IVA inclòs Import IVA Import, IVA inclòs 
2021 8.221,50€ 1.726,51€ 9.948,01€ 
2022 19.731,60€ 4.143,63€ 23.875,23€ 
2023 19.731,60€ 4.143,63€ 23.875,23€ 
2024 19.731,60€ 4.143,63€ 23.875,23€ 
2025 11.510,10€ 2.417,12€ 13.927,22€ 
TOTAL 78.926,40€ 16.574,52€ 95.500,92€ 

En tractar-se d’un expedient  d’abast plurianual, aquesta resta condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos. 

Setè. Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell 
Comarcal per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des del dia següent a la 
data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes. 



 

 

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

Novè.-Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal. 

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

 
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província 
de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació 
d’aquest acord. 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
El conseller delegat de l'àrea 
de Benestar Social, 
 
 
En dono fe, 
La  Secretària, 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2021/754) 
 
 
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 delegat de protecció de dades. a) Aprovació 
de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.- 
 

Fets 
 

El cap de l’àrea de Noves Tecnologies ha emès informe memòria de data 20 de maig de 2021 
en què s’informa favorablement la contractació del servei de delegat de protecció de dades. 

Per part del Consell Comarcal s'estima procedent aquesta contractació per tal d'assolir els 
objectius que s'indiquen a l'esmentat informe memòria. 

La competència objecte del contracte és una competència pròpia. 

Existeix crèdit suficient a l’aplicació 20.9201.22703 del vigent pressupost del Consell Comarcal. 

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques. 

El plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació han estat 
informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació. 

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. 

• 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. 



 

 

Per tant, aquesta Presidència  proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent 

ACORD:    

Primer. Aprovar l'informe memòria emès pel cap de l’àrea de Noves Tecnologies del Consell 
Comarcal. 

Segon. Iniciar l'expedient de contractació del servei de delegat de protecció de dades 

Tercer.- Aprovar l'expedient de contractació 

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte. 

Cinquè. Convocar la licitació del servei de delegat de protecció de dades  per procediment 
obert simplificar abreujat i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de 
6.000,00€, IVA exclòs, que més 1.260,00€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 
7.260,00€, i una durada d’un any 

El contracte es podrà prorrogar per un any més 

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
7.260,00€, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.22703 del pressupost, amb la periodificació 
següent: 

Exercici Import, IVA inclòs 
2021 2.420,00€ 
2022 4.840,00€ 

En tractar-se d’un expedient  d’abast plurianual, aquesta resta condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos. 

Setè. Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell 
Comarcal per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la data 
de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes. 

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

Novè.-Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal. 

 
RECURSOS 
 



 

 

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

 
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província 
de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació 
d’aquest acord. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica 

La Presidenta, 

 

Sònia Martínez Juli 
 
En dono fe 
La Secretària, 
 
Cristina Pou Molinet 
R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/1582) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a la contractació del subministrament d'un vehicle tipus furgó amb capacitat 
de transport de fins a 9 persones.- Adjudicació.- 

Antecedents de fet 

Per acord de la Junta de Govern de data 4 de maig de 2021 es va aprovar l’expedient de 
contractació del subministrament d’un vehicle tipus furgó per a transport de passatgers; es van 
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació per procediment obert simplificat 
abreujat i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de 20.847,62€, IVA exclòs, 
que més 4.378,00€ en concepte d’IVA, fan un total de 25.225,62€. 

L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el dia 19 de maig de 2021 

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 2 de juny de 2021,  
varen presentar oferta les empreses següents: INTERDIESEL SA i INTERFREN SAU. 

Les ofertes presentades per  aquestes empreses son les següents: 

 Preu, IVA inclòs Termini de garantia 
INTERDIESEL SA 25.223,18€ 5 anys 
INTERFREN SAU 26.089,38€ 2 anys 

Consta a l’expedient informe del cap de l’àrea de Joventut i Esports,  de data 10 de juny de 
2021, en el qual es posa de manifest que l’oferta econòmica de l’empresa INTERFREN SAU 
supera  el tipus de licitació  i  on es procedeix a la valoració de  l’oferta admesa licitació que, 
en aplicació dels criteris establerts a l’apartat G del quadre del característiques, obté la 
puntuació següent: 

 

 Oferta econòmica, 
fins a 90 punts 

Millora termini garantia, 
fins a 10 punts 

TOTAL 

INTERDIESEL SA 90 punts 7,7 punts 97,5 punts 

 



 

 

En el mateix informe es determina que l’oferta presentada per l’empresa INTERDIESEL SA no 
incorre en presumpció d’anormalitat i es proposa l’adjudicació del contracte a l’esmentada 
empresa. 

La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, ha informat favorablement el contingut de la proposta. 

Fonaments de dret 

 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 

contractes de les administracions públiques. 
• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei. 
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
• L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb 

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

Per tant,el conseller delegat de l’àrea de Joventut i Esports proposa a la Junta de Govern 
l’adopció del següent 

ACORD: 

Primer.- Excloure de la licitació l’empresa INTERFREN SAU atès que la seva oferta supera el 
tipus de licitació. 

Segon.- Adjudicar el contracte de  subministrament d’un vehicle tipus furgó per a transport 
de passatgers a favor de l’empresa INTERDIESEL SL, amb NIF A17073198, per preu de 
25.223,18€, IVA inclòs, dels quals 20.845,60€ corresponen al preu del contracte i 4.377,58€ 
a l’IVA, i un termini de garantia de 5 anys. 

El contracte s’executarà amb subjecció estricta a l’oferta presentada i a les condicions del plec 
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques. 

Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 
25.223,18€,  amb càrrec a l’aplicació 20920162400 del pressupost de l’exercici 2021. 

Quart .- Designar com a responsable del contracte el Sr. Joan Sallellas Soler, cap de l’àrea de 
Joventut i Esports del Consell Comarcal. 



 

 

Cinquè.- Establir que el contracte es perfeccionarà amb la signatura de l’acceptació de la 
notificació de l’acord d’adjudicació i el retorn del document signat al Consell Comarcal en el 
termini de tres dies hàbils. 

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

Setè.- Publicar l’adjudicació 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 recepció d'aquesta notificació. 
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, 
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat 
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa  
administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós 
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de 
la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma 
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs 
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta. 

 
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província 
de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació." 
 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
El conseller delegat de l'àrea 
de Joventut i Esports, 
 
 
En dono fe 
La secretària, 
 
 
Cristina Pou Molinet



 

 

ASSUMPTE: PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI COL·LABORACIÓ AMB 
LA INTERVENCIÓ GENERAL EN LA REALITZACIÓ 
DE TREBALLS CONTROL FINANCER 2021 
 
 
PROPOSTA D'ACORD DE LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI COL·LABORACIÓ AMB LA 
INTERVENCIÓ GENERAL EN LA REALITZACIÓ DE TREBALLS CONTROL FINANCER 2021 

 
Antecedents 

1. El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de 
racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de 
contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la 
contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis 
que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides 
a l’Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que 
porta a terme l’àrea d’estudis i contractació de l’entitat. 

2. D’acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars 
i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 17 de juny 
de 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la Comissió Executiva del CCDL, en la 
seva sessió de data 25 de novembre de 2019, va acordar adjudicar l’Acord marc de serveis 
de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de 
subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les 
empreses que han resultat seleccionades en l’Acord marc. 

3. La formalització dels contractes de l’Acord marc amb les empreses seleccionades es va dur 
a terme en data 23 de desembre de 2019, un cop transcorregut el termini previst en l’article 
153.3 de la LCSP. 

Es van demanar ofertes per a 2 lots, concretament per el sublots 4.2 Control financer de 
subvencions i pel 5.2 Altres treballs inclosos al PACF. 



 

 

4. Finalment, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 4 d’agost de 2020 disposar 
la seva adhesió a l’Acord marc de serveis de col·laboració i va adjudicar el contracte de 
col·laboració a l’empresa FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL amb CIF B58671710, 
pel preu de 3.360,00€ pel Sublot 4.2 i 11.200,00€ pel Sublot 5.2, IVA inclòs. 

En el mateix acord s’establia que el contracte es podria prorrogar per un termini de 12 mesos 
addicionals. 

5. Vist l’informe d’Intervenció de data 08 de juny de 2021 en el que s’informa que el Pla Anual 
de Control Financer per l’exercici 2021 inclou actuacions incloses en els dos lots adjudicats. 
En aquest mateix informe es posa de manifest la manca de mitjans suficients i la necessitat i 
obligació legal de realitzar els treballs de control financer de l’Entitat. 

6. Vista la documentació que consta a l’expedient, en què es constata que l’empresa FAURA-
CASAS està interessada en prorrogar el contracte. 

 
7. En data 08/06/21 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea de Serveis 
Econòmics del CCAE. Segons aquest informe existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació 
pressupostària 20 9201 22603 del vigent pressupost del Consell Comarcal. 
 
8. En data 16/06/2021, els Serveis Jurídics de l’Àrea de Secretaria del CCAE, han emès informe 
jurídic favorable. 
 
9. Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 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 LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la 
redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
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. 



 

 

 
El Pla anual de control financer per l’exercici 2021 elaborat per la intervenció del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per 
aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de normativa 
concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals. 
 
La clàusula 43a del plec de clàusules administratives que regeix el contracte permet eximir 
de l'obligatorietat de constituir garantia definitiva quan l'import dels contractes basats sigui 
d'import inferior a 15.000,00 euros, IVA exclòs. 
 
L’òrgan competent per aprovar la pròrroga de la contractació és la Junta de Govern, d'acord 
amb el que s'estableix a la Disposició Addicional Segona de la LCSP, i en virtut de la delegació 
de competències efectuada per la Presidència en favor de la Junta de Govern Local. 
 
 
Proposta  d’acord de la Junta de Govern Local 
 
Per tot això, es proposa a la JUNTA DEL GOVERN LOCAL: 
 
Primer.- Aprovar la primera i única pròrroga del contracte basat del sublot 4.2 « Control 
financer de subvencions» i sublot 5.2 « Altres treballs inclosos al PACF» a favor de FAURA-
CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL, amb CIF B58671710, pel preu de 3.360€ (IVA 21% 
inclòs) i 11.200€ (IVA 21% inclòs), respectivament. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import total de 14.560 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20.9201.22603 «ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS 
ECONÒMICS». 
 
Tercer.- Establir com a data de finalització del contracte el 30 de novembre de 2021. 
 
Quart.- Eximir a l’adjudicatari de l’obligació de constitució de garantia definitiva, d’acord amb 
la clàusula 43a del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Cinquè.- Recordar al contractista que en l’execució del present contracte s’han de complir 
les condicions especials d’execució previstes a la clàusula 44a del plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Sisè.- Nomenar com a responsable del contracte la Sra. Anna Maria Macià Bové. 
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del present contracte al perfil de contractant així com al registre 
de contractes. 
 
Vuitè.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Associació Catalana de municipis mitjançant 
e-Notum al NIF G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat. 

mailto:centraldecompres@acm.cat


 

 

 
Novè.- 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. 
 
 
 
Figueres a la data de la signatura electrònica. 
 
 


