Res: 2021/346
R/N:07/CC/lf (Núm. Exp: 2021/1621)

2.- PROPOSTA DE DECRET DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA

Identificació de l’expedient

Expedient número 2021-1621 relatiu a l’aprovació del Programa Treball i Formació 2021 del
Consell Comarcal Alt Empordà, línies MG45 i DONA i sol·licitud de finançament al Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya

Antecedents de fet

1.- En data 16 de setembre d’enguany, des del Servei d'Ocupació de Catalunya, s'ha publicat
en el DOGC, l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.
En data 27 de setembre d’enguany, s’ha publicat en el DOGC, Resolució EMT/2859/2021, de
17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb les
actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA.
En la resolució, a la comarca de l’Alt Empordà es pre - assignen contractes de treball, a
l’Ajuntament de Figueres i Roses, i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. La resta
d’Ajuntaments interessants de la comarca, només poden participar a través de la candidatura
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
La convocatòria pre-assigna al Consell Comarcal de l’Alt Empordà 11 contractes, segons la
següent distribució: 6 contractes en la línia de persones en situació d’atur majors de 45 anys
(en endavant Línia MG45) i 5 contractes en la línia de dones amb especials dificultats
d’inserció (en endavant Línia DONA). Els contractes han de tenir una durada d’un any a
jornada completa.
La convocatòria obliga a fer dues actuacions complementàries, que són:
1) Entre 60 i 80 hores de formació transversal als/es participants.
2) 134 hores d’acompanyament a la inserció laboral per a cada participant.

El no compliment d’aquestes obligacions comporta la revocació de la subvenció que es pugui
atorgar.
La normativa també estableix que les propostes que es presentin hauran de ser de
competència comarcal, que no es corresponguin a llocs de treball estructurals i siguin
d’interès social.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha rebut la sol.licitud de participació de 25 Ajuntaments,
per a la contractació de 32 persones en el marc del programa Treball i Formació 2021.
Els Ajuntaments interessats són: Agullana, Albanyà, Bàscara, Capmany, Castelló d'Empúries,
Colera, el Far d’Empordà, Espolla, Fortià, Garriguella, la Jonquera, Lladó, Llançà, Llers,
Maçanet de Cabrenys, Palau Sta. Eulàlia, Palau-saverdera, Pont de Molins, el Port de la Selva,
Portbou, Saus Camallera Llampaies, Terrades, Vilafant, Vilamalla i Vila-sacra.
Atès que el número de contractes sol.licitats pels Ajuntaments (32) gairebé triplica el número
de contractes pre-assignats pel SOC (11), s’ha definit un procediment i criteris d’assignació
de contractes.
El resultat és l’assignació dels 11 contractes de treball pre-assignats pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, als següents Ajuntaments.
Línia DONA: Colera, Maçanet de Cabrenys, Palau Sta. Eulàlia, Portbou i Vilamalla.
Linia MG45: Castelló d'Empúries, la Jonquera, Llançà, Llers, Palau-saverdera i
Vilafant.
En el cas que es produeixi alguna situació sobrevinguda que comporti la renúncia d’algun
dels 11 contractes assigants als Ajuntaments de l’apartat anterior, queden en reserva, per a
la seva substitució, els contractes de treball sol.licitats pels Ajuntaments d’Agullana, Albanyà,
Bàscara, Capmany, Castelló d'Empúries, Colera, el Far d’Empordà, Espolla, Fortià,
Garriguella, Lladó, Llançà, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins, el Port de la Selva, Portbou,
Saus Camallera Llampaies, Terrades i Vila-sacra, amb l’ordre de reserva de contracte de
treball, destí i tasques detallat a la memòria del programa Treball i Formació 2021.
Respecte els acords de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, cal destacar que:
1) Sol·liciten que es destinin 2 peons de jardineria a l’empresa municipal «Castelló
d’Empúries 2000 SA», perquè duguin a terme l’encàrrec, la supervisió i seguiment de
les seves tasques.
2) Informen que l’empresa municipal «Castelló 2000 SA» ha recollit expressament en
la norma que la crea, o en els seus estatuts, que tenen la condició de mitjà propi i
servei tècnic de l’entitat beneficiària, d’acord amb el que estableix l’article 24.6 del
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic.

Per una altra banda, la normativa del programa estableix l’adhesió al codi ètic, establert a
l’annex 2 de l’Ordre EMT/176/2021.
El calendari de presentació de la sol.licitud és molt curt. Són 10 dies hàbils del 28 de setembre
fins a l’11 d’octubre (inclòs). Els Ajuntaments han tingut fins el dia 30 de setembre a les 14
h per presentar les seves sol.licituds. A posteriori ha estat necessari aclarir i modificar certes
tasques per complir la normativa del programa.
2.- En data 6 d’octubre de 2011 s’ha emès informe favorable per part de la cap de l’àrea de
Promoció Econòmica.
3.- 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.
4.- El present Decret és en els mateixos termes que la proposta de Decret del conseller.

Fonaments de dret

•

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

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats
socials i econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

•

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

•

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

•

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

•

Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic.

•

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

•

Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

•

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

•

Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

•

Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per
a l'any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les
línies MG45 i DONA.

•

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidenta del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà de conformitat amb l’article 13.1 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya.

Proposta de Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:

Primer.- Acceptar les sol·licituds per participar a la candidatura del programa Treball i
Formació 2021, del Consell Comarcal de l’Empordà, dels Ajuntaments d’Agullana, Albanyà,
Bàscara, Capmany, Castelló d'Empúries, Colera, el Far d’Empordà, Espolla, Fortià, Garriguella,
la Jonquera, Lladó, Llançà, Llers, Maçanet de Cabrenys, Palau Sta. Eulàlia, Palau-saverdera,
Pont de Molins, el Port de la Selva, Portbou, Saus Camallera Llampaies, Terrades, Vilafant,
Vilamalla i Vila-sacra.

Segon.- Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, de destinar els dos
peons de jardineria a l’empresa municipal «Castelló d’Empúries 2000 SA», perquè duguin a
terme l’encàrrec, la supervisió i seguiment de les seves tasques.

Tercer.- Aprovar el document que estableix el procediment i els criteris per a l’assignació de
contractes, que s’adjunta a l’expedient com a document annex 1.

Quart.- Aprovar el document de modificació de tasques sol.licitades per adequar-ho a la
normativa del programa, que s’adjunta a l’expedient com a document annex 2.

Cinquè.- Aprovar la memòria inicial del programa Treball i Formació 2021 del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, que s’adjunta a l’expedient com a document annex 3.

Sisè.- Sol·licitar el finançament del programa Treball i Formació 2021, al Servei d’Ocupació
de Catalunya, a través de la subvenció per contractar a 11 persones, la seva formació i les
accions d’acompanyament a la inserció laboral per un import de 252.128,36 €, desglossat de
la següent manera:

Línia MG45

119.804,40 €

6 contractes * 19.434,00 €/contracte

116.604,00 €

70 hores formació * 6 participants * 7,62 €/h.

3.200,40 €

Linia DONA

99.837,00 €

5 contractes * 19.434,00 €/contracte

97.170,00 €

70 hores formació * 5 participants * 7,62 €/h.

2.667,00 €

Acompanyament a la inserció
11 participnat * 134 h/participant * 22,04 €/hora
Total

32.486,96 €
32.486,96 €
252.128,36 €

Setè.- Aprovar l’adhesió al codi ètic, establert a l’annex 2 de l’Ordre EMT/176/2021, on es
detallen els principis ètics i regles de conducta, als quals les persones beneficiàries de
subvencions o ajuts, han d’adequar la seva activitat, i efectes, d’un eventual incompliment
d’aquests principis. Aquest codi s’adjunta a l’expedient com a document annex 4.

Vuitè.- Iniciar els tràmits per aprovar el conveni de delegació de competències entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments participants per a la realització del
Programa Treball i Formació 2021 del Servei d'Ocupació de Catalunya. L’aprovació d’aquest
conveni haurà de tenir data anterior a l’inici de les contractacions.

Novè.- Iniciar els tràmits per aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i els Ajuntaments participants per a la realització del Programa Treball i Formació
2021 del Servei d'Ocupació de Catalunya. L’aprovació d’aquest conveni haurà de tenir data
anterior a l’inici de les contractacions.

Desè.- Ratificar la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern.

Onzè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per dur a terme el present Decret.

Dotzè.- Notificar aquest Decret a la directora i al responsable del programa TRFO del Servei
d'Ocupació de Catalunya.

Tretzè.- Notificar aquest Decret als representants dels Ajuntaments d’Agullana, Albanyà,
Bàscara, Capmany, Castelló d'Empúries, Colera, el Far d’Empordà, Espolla, Fortià, Garriguella,
la Jonquera, Lladó, Llançà, Llers, Maçanet de Cabrenys, Palau Sta. Eulàlia, Palau-saverdera,
Pont de Molins, el Port de la Selva, Portbou, Saus Camallera Llampaies, Terrades, Vilafant,
Vilamalla i Vila-sacra., amb indicació dels recursos corresponents.

Catorzè.- Comunicar a l’àrea de Promoció Econòmica, RRHH i Serveis Econòmics aquest
Decret per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Resolució

En ús de les facultats conferides a aquesta Presidència per l’article 13 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal
de Catalunya i l’article 132 del Reglament Orgànic Comarcal del CCAE aprovat definitivament
i publicat al BOP núm. 196, de data 9 d’octubre de 2015, es dona la conformitat a la present
proposta que es converteix en resolució.

Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta

notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El president,

En dono fe
El secretari,

Sònia Martínez Juli

CRISTINA POU MOLINET

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb
nom VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.

Relació d’annexes a l’expedient
Annex 1.- Document del procediment i criteris d’assignació de contractes
Annex 2.- Document de modificació de tasques sol.licitades per adequar-ho a la normativa
del programa,
Annex 3.- Memòria inicial del programa Treball i Formació 2021 del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà
Annex 4.- Codi ètic, establert a l’annex 2 de l’Ordre EMT/176/2021

R/N://xc (Núm. Exp:2021/300)

3.- PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA A LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei per a la planificació i execució del monitoratge
de les activitats pedagògiques i tallers didàctics del Centre de Tractament de Residus de l'Alt
Empordà.- Adjudicació.-

Antecedents de fet
Per acord de la Junta de Govern de data 15 de juny de 2021 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei

per a la planificació i execució del monitoratge de les activitats

pedagògiques i tallers didàctics del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà; 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 i
tramitació ordinària, amb un pressupost de licitació de 40.700,00€, IVA exclòs, que més
4.147,00€ en concepte d’IVA, fan un total de 44.847,00€, i una durada de dos dos anys,
prorrogable per un any.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 16 de juliol de 2021,
va presentar oferta, mitjançant l’eina sobre digital, una única empresa: TERRAMAR, NATURA
I CULTURA, SLU.
La Mesa de Contractació, reunida en data 20 de juliol de 2021 de 2021, va procedir a
l’obertura del sobre B de l’oferta, amb el resultat següent:

Oferta econòmica
Prestacions
contracte

Unitats
estimades

Activitats
pedagògiques
educació primària

15

Activitats
pedagògiques
educació secundària

12

Tallers didàctics

2

Prestacions
contracte

Preu total
(IVA exclòs)

IVA del 10%

Preu total
(IVA inclòs)

13.000,00€

1.300,00€

5.800,00€

580,00€

480,00€

48,00€

528,00€

Preu total
(IVA exclòs)

IVA del 21%

Preu total
(IVA inclòs)

14.300,00€

6.380,00€

Material per activitats

1

150,00€

31,50€

181,50€

Material per tallers

2

200,00€

42,00€

242,00€

19.630,00€

2.001,50€

Total oferta econòmica

21.631,50€

Oferta tècnica
Criteri de valoració

Nombre
Ofert

Nombre d’educadors amb titulacions universitàries o de formació professional 3
relacionades amb l'àmbit ambiental (biologia, ciències ambientals, enginyeria o
geografia)
Nombre d’educadors amb titulacions universitàries o de formació professional 2
relacionades amb l’àmbit socioeducatiu (titulació en educació social, dinamització
sociocultural, psicologia, pedagogia, sociologia, integració social o equivalent)
Dossiers de l’alumne existents (màx. 2 unitats) convertits a un format digital SI
interactiu.
Es presenta un projecte de visites virtuals al CTRAE en el marc de les activitats SI
pedagògiques per a centres educatius.
Nombre de propostes de taller didàctic familiar en versió online (màx. 2) 2
presentades.
Efectuada la valoració de l’oferta presentada, d’acord amb els criteris de valoració automàtica
establerts en els plecs, se li va atorgar la puntuació següent:

Criteri de valoració

Puntuació

Oferta econòmica, fins a 40 punts

40 punts

Oferta relativa a altres criteris de valoració automàtica, fins a 60 punts:
•

Per cada educador amb titulacions universitàries o de 9 punts
formació professional relacionades amb l’àmbit
ambiental (biologia, ciències ambientals, enginyeria o
geografia), 3 punts, fins a 9 punts

•

Per cada educador amb titulacions universitàries o de 2 punts
formació professional relacionades amb l’àmbit
socioeducatiu (titulació en educació social, dinamització
sociocultural,
psicologia,
pedagogia,
sociologia,
integració social o equivalent), 1 punt, fins a 3 punts

•

Si es presenta un projecte de conversió dels dossiers de 13 punts
l’alumne existents (màx. 2 unitats) a un format digital
interactiu, 13 punts

•

Si es presenta un projecte de visites virtuals al CTRAE en 20 punts
el marc de les activitats pedagògiques per a centres
educatius, 20 punts

•

Si es presenten fins a 2 propostes de taller didàctic 15
familiar en versió online, 7,5 punts, fins a 15 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

99 punts

Després de comprovar que no incorria en presumpció d’anormalitat, la Mesa de Contractació
va proposar l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa TERRAMAR, NATURA I CULTURA,
SLU, en ser l’única oferta presentada.
L’empresa TERRAMAR, NATURA I CULTURA, SLU figura inscrita al RELI i es van comprovar
les dades que hi constaven, les quals estaven incomplertes pel que fa a la solvència tècnica
i econòmica.
S’ha aportat la documentació requerida mitjançant sengles resolucions de presidència de data
30 de juliol de 2021 i 26 d’agost de 2021, respectivament.
S’ha acreditat la constitució de la garantia definitiva per import de 2.242,35€, segons carta
de pagament de data 18 d’agost de 2021.
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
•

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 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

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi proposa a la Junta de Govern:

Primer.- Adjudicar el contracte del servei per a la planificació i execució del monitoratge de
les activitats pedagògiques i tallers didàctics del Centre de Tractament de Residus de l’Alt
Empordà a favor de l’empresa TERRAMAR, NATURA I CULTURA SL, amb NIF núm.
B17983230, per un import de 39.260,00€, IVA exclòs, que més 4.003,00€ en concepte d’IVA,
fan un total de 43.263,00€, i una durada de dos anys, prorrogables per un any més.
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
43,263,00€, amb càrrec a l’aplicació 45.1722.22610 del pressupost i amb la distribució
següent:
Anualitat
2021
(nov- des)
2022
2023
(Gener-oct)
TOTAL

Import, IVA
exclòs
480,00 €
200,00€
19.280,00 €
350,00€
18.800,00 €
150,00 €

39.260,00€

IVA (21% i 10%)

Import total, IVA INCLÒS

48,00 €
42,00€
1.928,00 €
73,5 €
1.880,00€
31,5€

528,00 €
242,00€
21.208,00 €
423,50€
20.680,00€
181,50€

4.003,00€

43.263,00€

770,00€
21.631,5€

20.861,50€

En tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual resta condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en els corresponents pressupostos.
Tercer.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Helena Valent Nadal, cap de l’àrea
de Medi Ambient del Consell Comarcal.
Quart.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini dels quinze dies hàbils següents a la
notificació del corresponent acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors i donar-ne trasllat a l’àrea de Medi Ambient
i de Serveis Econòmics.

Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal.

Setè.- Autoritzar indistintament la president i el gerent del Consell Comarcal 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: 2021/1000)

4.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA PRESIDENTA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis de manteniment del programari de l’empresa
SAGE SPAIN SL (sage200c) de l’àrea de Recursos Humans a) Aprovació de l'expedient. b)
Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet
El cap de l’àrea de Noves Tecnologies del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data
28 de setembre de 2021, en què s’informa favorablement la contractació dels serveis de
manteniment del programari de l’empresa SAGE SPAIN SL (sage200c) de l’àrea de Recursos
Humans del Consell Comarcal.
D’acord amb l’esmentat informe l’empresa SAGE SPAIN SL és la propietària, titular i
distribuïdora del programari destinat a Recursos Humans, anomenat Nòmina SAGE 200, que
li permet realitzar les tasques de gestió que li pertoquen. Com a conseqüència del canvis
legislatius i les millores tecnològiques, aquest programari requereix un manteniment i unes
actualitzacions, servei que només pot realitzar aquesta empresa a causa de l’existència de
propietat intel·lectual sobre aquest programari.
Per part del Consell Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquests serveis per tal
d’assolir els objectius que s’indiquen en aquest informe memòria.
La competència objecte del contracte és una competència pròpia
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques.

En data 28 de setembre de 2021 els serveis jurídics del Consell Comarcal han informat
favorablement el plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació.
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 adoptar el 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 tota això, es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Aprovar l’informe memòria emès pel Cap de l’àrea de Noves Tecnologies el Consell
Comarcal.
Segon.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis de manteniment del programari de
l’empresa SAGE SPAIN SL (sage200c) de l’àrea de Recursos Humans del Consell Comarcal.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació
Quart. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors de la contractació de l’esmentat servei.
Cinquè. Convocar la licitació del contracte per procediment negociat sense publicitat, amb
un pressupost base de licitació de 20.146,50€, que més 4.230,77€ en concepte del 21%
d’IVA, fa un total de 24.377,27€, i un termini d’execució de 4 anys.
Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total màxim
de 24.377,27€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.22710 del pressupost i amb la

periodificació que tot seguit s'indica, de forma condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en els corresponents pressupostos:
Anualitat

Preu

IVA ([*]%)

Import total

2021

8.541,42

1.793,70

10.335,12

2022

2.963,00

622,23

3.585,23

2023

2.963,00

622,23

3.585,23

2024

2.963,00

622,23

3.585,23

2025

2.716,08

570,38

3.286,46

TOTAL

20.146,50

4.230,77

24.377,27

Setè. Convidar l’empresa SAGE SPAIN SL, propietària intel.lectual del programari, perquè
en el termini de deu dies naturals a comptar des del següent a la recepció de la invitació
pugui presentar la seva proposició.
Vuitè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal per tal que l’empresa convidada pugui accedir als plecs i a la resta d’informació
necessària per presentar la seva proposta.
Novè. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.
Desè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal i a
l’àrea de Noves Tecnologies 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 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: 12/JJ (Núm. Exp:2021/1584)
5.-JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient número 2021/1584 relatiu a Transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal
de l’Alt Empordà corresponent a l’any 2021 (acceptació).-

Antecedents de fet

1. Atès que la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, en la seva
disposició addicional quarta disposa que la Generalitat de Catalunya ha de transferir
als consells comarcals els mitjans i recursos per a la gestió dels arxius comarcals en
termes equivalents a les transferències que ja s’efectuen en virtut de les delegacions
de competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, de l’1
d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les comarques.

2. Atès que en data 29 de novembre de 2013 el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de
Figueres van subscriure un conveni per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Empordà (en endavant, «ACAE»).

3. Atès que en el pacte sisè del conveni esmentat en el punt anterior es preveu la
signatura de convenis anuals específics en els quals es concretarà l’aportació
econòmica del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà destinada a la gestió de l’ACAE.

4. Atès que el Departament de Cultura ha tramès la resolució de pagament per a
l’exercici de 2021, en el qual s’estableix una aportació econòmica de trenta-cinc mil
euros (35.000,00 €) per al funcionament de l’ACAE.

5. En data 27 de setembre de 2021 s’ha emès informe favorable per part de la
tècnic d’arxiu.

6. 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 de l’any 2021.

•

Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura
a les comarques.

•

Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

•

Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius
i documents.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

1.

Acceptar la resolució de pagament de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Cultura, en relació a la transferència anual atorgada per import de
35.000,00 euros per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (ACAE).

2.

Consignar l’import de 35.000,00 euros a l’aplicació pressupostària d’ingressos
35.45000 (Departament de Cultura – Arxiu Comarcal).

3.

Efectuar els ajustaments comptables que es considerin necessaris.

4.

Facultar indistintament a la Presidència i la Gerència del Consell Comarcal per tal
que realitzin tants actes i gestions com calguin per l’execució dels presents acords.

5.

Notificar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i comunicar a
l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà aquests acords
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/FFR/pa (Núm. Exp:2015/658)

6.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de recollida de la fracció resta i residus
voluminosos dels municipis d'Avinyonet de Puigventós, Cistella i Vilanant.- Requeriment
continuïtat en la prestació del servei.-

Antecedents de fet

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en sessió de data 27 d’octubre de
2015, va adjudicar el contracte del servei de recollida de la fracció resta i residus voluminosos
dels municipis d’Avinyonet de Puigventós, Cistella i Vilanant a favor de l’empresa SERSALL95
SL, amb NIF B17444167. El contracte es va formalitzar en data 29 d’octubre de 2015 i el seu
termini d’execució era de quatre anys, amb efectes des de l’1 de novembre de 2015 fins al
31 d’octubre de 2019, amb possibilitat de dues pròrrogues anuals.
La cap de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ha emès informe de data 5 d’octubre
de 2021, en el qual es fa constar que el servei s'ha estat prestant els dos darrers anys en un
període que coincideix amb els períodes de pròrroga del contracte, així com que l'última
pròrroga finalitzaria el 31 d'octubre de 2021. D’altra banda, també posa de manifest que el
servei de recollida de residus és un servei de caràcter essencial i ha de tenir continuïtat, en
el cas que finalitzi el contracte i fins la nova contractació.
En data 13 d’octubre de 2021 la tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea
de Secretaria, ha emès informe jurídic favorable.
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.
Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, la consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern:
Primer.- Requerir l’empresa SERSALL95 SL, amb NIF B17444167, adjudicatària del contracte
del servei de recollida de la fracció resta i residus voluminosos dels municipis d’Avinyonet de
Puigventós, Cistella i Vilanant, perquè, en virtut d’allò disposat a l’article 235.a) del ROAS,
continuï prestant el servei fins a l’adjudicació del nou contracte.

Segon.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per a l’execució del present acord.

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, així com a l’àrea de Medi Ambient i de
Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya 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.

