598R/N:11/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

PROPOSTA DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA DE TURISME
Identificació de l’expedient
Expedient número 2021/917 relatiu a l'adjudicació d'un contracte d'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. a) Aprovació de l'expedient i b) Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet
La cap de l’àrea de Turisme i la cap de l’àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal van
emetre informe memòria de data 21 de juny de 2021 en què s’informava favorablement la
contractació de les obres del «Projecte de senyalització dels recursos turísticopatrimonials de
l’Alt Empordà», incloses en l'operació “Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni
natural i cultural de l'Alt Empordà”, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 6.
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
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars
En data 13 de juliol de 2021 el plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de
contractació han estat informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació

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 Local d’acord
amb el Decret de Presidència amb número 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local :
Primer.- Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de Turisme i la cap de l’àrea
de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres del «Projecte de senyalització dels
recursos turísticopatrimonials de l’Alt Empordà», incloses en l'operació “Conservació, foment
i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà”, cofinançada pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació.

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte.

Cinquè.- Convocar, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, la licitació de les
obres «Projecte de senyalització dels recursos turísticopatrimonials de l’Alt Empordà», incloses
en l'operació “Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt
Empordà”, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, 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.

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
70.526,95€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 30.4321.62900 del pressupost de l'exercici
2021.

Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal per tal que en el termini de vint 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 la presidenta 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.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2021/1027)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA D’ENSENYAMENT

Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca de
l’Alt Empordà (segon i tercer trimestre del curs escolar 2021-2022, cursos escolars 2022-2023
i 2023-2024 i la possible pròrroga pel curs escolar 2024-2025) a) Aprovació de l'expedient. b)
Convocatòria de licitació.Antecedents de fet
La cap de l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 12
de juliol de 201, en què s’informa favorablement la contractació del servei de transport
escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà (segon i tercer trimestre del curs escolar 20212022, cursos escolars 2022-2023 i 2023-2024 i la possible pròrroga pel curs escolar 20242025).
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 delegada, inclosa a les fitxes 10.1
i 10.2 del Programa d’Actuació Comarcal.
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques.
En data 13 de juliol de 2021 la tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea
de secretaria, ha 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 per la Cap de l’àrea d’Ensenyament del Consell
Comarcal.
Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de transport escolar col.lectiu a la
comarca de l’Alt Empordà (segon i tercer trimestre del curs escolar 2021-2022, cursos escolars
2022-2023 i 2023-2024 i la possible pròrroga pel curs escolar 2024-2025)
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 obert subjecte a regulació
harmonitzada i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació total de 739.919,20€,
que més 73.991,92€ en concepte del 10% d’IVA, fa un total de 813.911,12€, i un termini
d’execució coincident amb els segon i tercer trimestre de curs escolar 2021/2022 i el cursos
escolars 2022/2023 i 2023/2024, amb possibilitat de pròrroga per al curs escolar 2024/2025.
El contracte es divideix en els lots següents:

LOT 1

11R5

Lladó – Mas Pau – INS Olivar Gran – INS Alexandre Deulofeu

LOT 2

19R1

Vilarnadal – Masarac – Espolla – Sant Climent Sescebes – Mollet de
Peralada – INS Peralada

LOT 3

19R2

Cabanes – Vilabertran – Vilanova de la Muga – INS Peralada

LOT 4

45R1min+ Port de La Selva - Vilamaniscle - Mollet De Peralada - Sant Climent
pmr
Sescebes - Masarac – Figueres – CEE Mare de Deu del Mont

LOT 5

37R2

Creixell – Borrassà – INS Vilafant

LOT 6

39R1mini

Santa Llogaia d'Àlguema – Les Forques – ESC Sol I Vent

LOT 7

30R4

Pau - Palau-Saverdera – INS Illa De Rodes - INS Cap Norfeu (ESO12)

LOT 8

17R3

Vilamalla Polígon - INS Narcís Monturiol

Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total màxim de
813.911,12€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 35.3262.22799 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:
2022

2023

2024

TOTAL

LOT 1

41.072,24

41.072,24

25.203,42

107.347,90

LOT 2

39.744,14

39.744,14

24.388,45

103.876,74

LOT 3

38.206,96

38.206,96

23.445,18

99.859,10

LOT 4

49.195,70

49.195,70

30.188,27

128.579,66

LOT 5

36.069,62

36.069,62

22.133,63

94.272,86

LOT 6

32.267,31

32.267,31

19.800,40

84.335,02

LOT 7

38.690.96

38.690.96

23.742,18

101.124,10

LOT 8

36.162,54

36.162,54

22.190,65

94.515,74

TOTAL

311.409,47

311.409,47

191.092,18

813.911,12

En tracta-se d’una contractació anticipada, l’adjudicació del contracte resta sotmesa a la
condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que l’han de finançar.
Setè. Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal i en el DOUE per tal que en el termini de trenta-cinc dies naturals a comptar des
de la data de la tramesa de l'anunci de licitació a l'oficina de publicacions del DOUE 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:

- Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la
interposició del recurs contenciós administratiu. La interposició del recurs especial en matèria
de contractació requerirà anunci previ mitjançant escrit presentat davant aquest òrgan de
contractació. El termini per presentar aquest anunci previ, així com per interposar el recurs
especial en matèria de contractació pública, serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la data fefaent de la publicació de l’acte impugnat en el Perfil de contractant. Un cop
anunciat prèviament a l’òrgan de contractació la intenció d’interposar el recurs especial, la
presentació de l’escrit d’interposició del recurs haurà de fer-se en el registre del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, amb seu a Barcelona, o en el de l’òrgan de contractació.
Contra la resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedirà la

interposició del recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província
de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació."
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

Res:2021/433
R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/679)

PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA

Identificació de l'expedient

Expedient número 679, relatiu a aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona
per la construcció del Centre de protecció i adopció d'animals de l'Alt Empordà.

Antecedents de fet

En data 23 de juliol de 2019 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) el Decret 169/2019, de 23 de juliol pel qual s'aprovaven les bases reguladores i
d'execució del Pla únic d'obres i Serveis de Catalunya per al període 2020- 2024 (PUOSC).
La Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, va obrir la convocatòria única per a la
concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya per al període 2020-2024 (ref BDNS 468916). En data 25 de novembre de
2019 la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal va aprovar la sol·licitud de subvenció
al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya en base a la Resolució
PRE/2257/2019, de 25 de juliol de convocatòria única per a la concessió de subvencions
de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. En
data 27 de novembre de 2020 el secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb
l’Aran va emetre la proposta de resolució definitiva en que s’atorgava la quantitat de
196.343,30 € per la construcció d’un Centre de protecció i adopció d’animals.

1.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 14 de maig de 2021 va sol·licitar a la

Diputació de Girona una subvenció per el projecte de construcció d’un centre de protecció i
adopció d’animals, d’acord amb la convocatòria de subvencions exclosa de concurrència
pública. La quantitat sol·licitada era de 250.000 euros.

2.

L’entitat Diputació de Girona, va acordar en data 15 de juny de 2021, atorgar una

subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per import de 250,000 euros, per dur
a terme el projecte construcció d’un centre de protecció i adopció d’animals , amb número
d’expedient 2021/679.

3.

En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’acceptació de l’import de 250.000

euros concedits per la Diputació de Girona per dur a terme el projecte construcció d’un centre
de protecció i adopció d’animals.

4.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà preveia en el pressupost comarcal inicial aprovat

de l'any 2021 a l'aplicació pressupostària d'ingressos 45 76100 (aportació diputació Girona
refugi d’animals) i per import de 150.000 euros.

5.

Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

6.

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

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

Fonaments de dret

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

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

Tercer.- 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).

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

Cinquè.- 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).
Sisè.- Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

1. Acceptar la subvenció atorgada per import de 250,000 euros per al finançament de
despesa corrent (o capital) i per al projecte construcció del Centre de protecció i
adopció d'animals de l'Alt Empordà.

2. Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris

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.

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.

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/1027)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA DE TURISME
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de les obres de rehabilitació del mas en el Castell de
Palol Sabaldòria, incloses en l'operació

"Conservació, foment

i desenvolupament del

patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya, 20142020, eix prioritari 6.- Esmena de l'acord d'adjudicació.Antecedents de fet
Per acord de la Junta de Govern de data 13 de juliol de 2021 es va disposar adjudicar el
contracte de les obres de rehabilitació del mas en el Castell de Palol Sabaldòria, incloses en
l'operació "Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt
Empordà, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya, 2014-2020, eix prioritari 6, a favor de
l’empresa MOIRAS SERVIOBRA SA, AMB NIF B67390369.
S’ha comprovat amb posterioritat que s’havien produït diverses omissions i inexactituds a
l’esmentat acord, referents als acords adoptats per la Mesa de Contractació i que s’indiquen
a continuació:
La Mesa de Contractació, en sessió de data 30 de març de 2021, va procedir a l’obertura i
qualificació de la documentació presentada i no a la seva valoració, tal com s’indica a la part
expositiva de l’acord. Així mateix, en aquesta mateixa sessió la Mesa va acordar excloure de
la licitació l’empresa CONSTRUCCIONES LEINAD SL, en considerar que no havia presentat
oferta atès que el document “declaració responsable i oferta de criteris avaluables de forma
automàtica» no estava emplenat ni signat. Aquesta circumstància no es va recollir en l’acord
adoptat per la Junta de Govern ni en la part expositiva ni en la part resolutiva.
Va ser en la sessió de la Mesa de Contractació de data 28 d’abril, i en consonància amb
l’informe tècnic emès al respecte, que la Mesa de Contractació va procedir a la valoració de

les ofertes presentades i admeses a licitació, amb els resultats que es recullen a l’acord
d’adjudicació de data 13 de juliol de 2021. Per altra banda, en aquesta mateixa sessió la Mesa
de Contractació va acordar desestimar la sol.licitud d’esmena de l’oferta presentada per
l’empresa FABREGAS IMMOBLES SL mitjançant instància presentada en data 09.04.2021
(R/E: 2021/385), amb el contingut següent. «Que repassant la documentació hem vist que
el fitxer de l’annex 1 que vàrem agafar de la plana de contractació i que va servir per fer
l’oferta no era igual que l’annex 1 del plec de clàusules. Que això ens va portar a l’error
involuntari de no ofertar l’increment de garantia, atès que el fitxer no donava l’opció.
Sol.licitem poder subsanar l’oferta i oferta 2 anys de garantia complementària.» Aquesta
circumstància tampoc no queda recollida a l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 13
de juliol de 2021.
La desestimació es va fer d’acord amb allò disposat a l’art. 139 de la LCSP:

"1. Les proposicions dels interessats s’han d’ajustar als plecs i la documentació que regeixen
la licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del
contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva,
així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen
el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o les llistes oficials
d’operadors
econòmics
d’un
Estat
membre
de
la
Unió
Europea.
2. Les proposicions són secretes i s’han d’arbitrar els mitjans que garanteixin aquest caràcter
fins al moment d’obertura de les proposicions, sense perjudici del que disposen els articles
143, 175 i 179 pel que fa a la informació que s’ha de facilitar als participants en una subhasta
electrònica, en un diàleg competitiu o en un procediment d’associació per a la innovació.
3. Cada licitador no pot presentar més d’una proposició, sense perjudici del que disposen
l’article 142 sobre admissibilitat de variants i l’article 143 sobre presentació de nous preus o
valors en el si d’una subhasta electrònica. Tampoc pot subscriure cap proposta en unió
temporal amb altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal. La
infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi
subscrit.
4. En la proposició s’ha d’indicar, com a partida independent, l’import de l’impost sobre el
valor afegit que s’hagi de repercutir."
A més, tres de les cinc empreses admeses a la licitació van presentar les seves ofertes d’acord
amb el contingut de l’apartat H del quadre de característiques del PCAP malgrat l’error en el
document inclòs a l’eina de sobre digital.

Per altra banda, cal recordar que a la clàusula 11.8 del PCAP s’oferia la possibilitat de realitzar
consultes a l’òrgan de contractació, no només per a la resolució de dubtes del contingut de
la documentació, sinó per a comentaris relatius a la configuració dels sobres, tal i com es pot
veure: “Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar

informació addicional sobre els plecs i la documentació complementaria, la qual s’haurà de
facilitar, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. La sol·licitud
d’informació addicional caldrà que es presenti a l’òrgan de contractació, com a mínim, dotze
(12) dies abans de la data límit per dita recepció d’ofertes.
La resposta facilitada per part de l’òrgan de contractació tindrà caràcter vinculant. ”
Aquesta via no va ser utilitzada per l’empresa Fàbregas Immobles, SL per a la resolució de
possibles incidències amb la configuració dels sobres».
Procedeix, doncs, esmenar l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 13 de
juliol de 2021, tenint en compte les omissions i inexactituds anteriorment referides.
D’acord amb l’article 109.2 de la la Llei 39/2015 les administracions públiques podran rectificar
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria, informa
favorablement el contingut de la present proposta d’acord.
Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció
Fonaments de dret
•

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

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Esmenar l’acord d’adjudicació del contracte de les obres de rehabilitació del mas en
el Castell de Palol Sabaldòria, incorporant a la part resolutiva els dos primers apartats de

l’acord, els quals no suposen cap alteració en el resultat de l’adjudicació. La resta d’apartats
de l’acord es mantenen en els mateixos termes, de manera que el seu redactat definitiu és el
que segueix:

“Primer- Excloure de la licitació l’empresa CONSTRUCCIONES LEINAD SL, en considerar
que no ha presentat oferta.

Segon- Desestimar la sol.licitud d’esmena de l’oferta de FABREGAS IMMOBLES SL,
presentada pel Sr. Josep Pujol Fàbregas, pels motius indicats a la part expositiva.

Tercer.- Adjudicar el contracte de les obres rehabilitació del mas en el Castell de Palol
Sabaldòria, al municipi de Vilafant, incloses en l'operació "Conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà" cofinançada pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, Eix prioritari 6, a favor de l'empresa MOIRAS SERVIOBRA SL, amb
NIF B67390369 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, i una durada de cinc mesos a comptar des de l'acta de
comprovació del replanteig.

Quart.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
165.405,87€ , amb càrrec a l'aplicació 30 4321 62209 del pressupost de l'exercici 2021.

Cinquè.- Designar com a director facultatiu de les obres i responsable del contracte, el Sr.
Joan Falgueras Font, i com a director executiu de les obres i coordinador de seguretat i salut,
el Sr. Xavier Pujol Serra.

Sisè.- 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.

Setè.- 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.

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

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

Desè.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució dels presents 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: 2021/1149)
ASSUMPTE: Sol·licitud de modificacions en el pressupost del projecte aprovat subvencionat
amb fons FEDER, període 2014-2020 (Eixos prioritaris 4 i 6) – Tram local – eix 6

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient número 2021/1149 relatiu a la justificació dels canvis proposats i el compliment
dels requisits necessaris per a l’aprovació de les modificacions de l’operació “Conservació,
foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà” - GO03-000830
FEDER 2014-2020 – Tram local – eix 6. Proposta d’acord per aprovar la sol·licitud de
modificacions del projecte aprovat subvencionat.

Antecedents de fets
ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va presentar l’operació “Conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà” - GO03-000830.
En la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions a les operacions es va
seleccionar i puntuar provisionalment l’operació amb 53 punts.
L’operació es va seleccionar definitivament mitjançant la RESOLUCIÓ GAH/2372/2017, de 10
d'octubre, de segona modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, amb una despesa elegible aprovada
de 1.827.025,92€.
Les actuacions que plantejava la comarca en aquesta operació anaven encaminades al
compliment dels següents objectius:
1. Posar en valor la diversitat dels recursos turístics, activitats i centres d’interès que
ofereix la comarca

2. Impuls i promoció d’espais d’interès turístic, que afavoreixin la millora de
l’experiència turística en els destins litorals, la reducció de les fluctuacions estacionals
de la demanda i la integració del conjunt del territori
3. Treballar de forma coordinada amb tots els gestors públics de les diferents
iniciatives turístiques on l’Alt Empordà hi està implicat.
Vinculat al primer objectiu, hi havia l’actuació de “Digilització i senyalització física i virtual de
tots els recursos patrimonials i turístics de la comarca de l’Alt Empordà”, mentre que en el
segon objectiu englobava les diferents actuacions que es realitzaven als municipis:
•

Creació del Centre Interpretatiu del Llagut Català i el seu accés al terme municipal de
Colera, per donar a conèixer la història del Llagut gràcies a la rehabilitació d’un espai
municipal.

•

Condicionament de la connexió entre el carrer Hospital i la Torre Carlina al terme
municipal de Maçanet de Cabrenys que connecta el casc antic i l’antiga part
emmurallada del poble fins la Torre Carlina, espais de gran interès cultural.

•

Millora de la plaça Sant Antoni, senyalització turística i innovació tecnològica al terme
municipal de Navata. Les activitats estan emmarcades en una part del recorregut de
l’antiga muralla medieval, l’últim tram que precisa intervenció.

•

Recuperació de l’antic camí de la vinya d’en Xirau – Accés al monument Walter
Benjamin i espai natural de l’Albera marítima de Portbou que garanteixi un accés
controlat, segur, i ambientalment integrat i d'interès turístic i cultural.

•

Naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de Roses a través
de la creació d’un nou accés a peu i d’un tractament del paisatge que l’envolta.

•

Dinamització turística a l’entorn del Monestir de Sant Miquel del Fluvià amb una
millora de l’espai d’accés i estada al recinte romànic, eliminant l’accés rodat i altres
infraestructures que interfereixen en la percepció visual.

•

Millora del carrer del Mar, eix de connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador amb
l’entorn del riu Fluvià i via principal de la població.

•

Recuperació del bosc de ribera de la zona de l’illa de l’Albanyà de Torroella de Fluvià,
condicionant l’espai pertanyent al patrimoni natural i cultural i enllaçant-lo amb
d’altres propers com GR o Itinerànnia.

•

Rehabilitació del Mas en el Castell de Palol Sabaldòria. Subfase planta baixa – Vilafant.
Es preveu habilitar diversos espais – d’ús públic, docent i d’investigació – vinculats al
patrimoni natural, arquitectònic i arqueològic de l’entorn del riu Manol al Paratge del
Castell de Palol.

Mentre que vinculava l’actuació de coordinació i comunicació amb el tercer objectiu.
El present document i expedient ve motivat per un doble motiu:
•

Pel fet que es vol accedir a la pròrroga que preveuen les bases, i per tant cal assolir
el 70% d’execució respecte l’import total, i no serà possible assolir-lo sense realitzar
una renúncia parcial de l’import total de l’operació, pel què caldrà fer renúncia de
l’import de les baixes econòmiques que s’han produït durant la licitació, i a una part
de despesa de personal que no es portarà a terme perquè la previsió inicial va ser
molt superior a la real.

•

La necessitat de donar de baixa de l’operació l’actuació “ Recuperació de l’antic camí

de la vinya d’en Xirau – Accés al monument Walter Benjamin i espai natural de l’Albera
marítima de Portbou que garanteixi un accés controlat, segur, i ambientalment
integrat i d'interès turístic i cultural.”

En data 20 de juliol s’ha emès informe justificatiu els canvis proposats i el compliment dels
requisits necessaris per a l’aprovació de les modificacions de l’operació “Conservació, foment
i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà” - GO03-000830 FEDER
2014-2020 – Tram local – eix 6 per part del tècnic de l’àrea de Turisme que es transcriu a
continuació:
« 2. Proposta de modificació de l’operació “Conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà” - GO03000830

2.1. Renúncia a l’import de les baixes econòmiques i a part de la despesa de
personal
Durant el procés de licitació de les diverses actuacions que composen l’operació, s’han anat
produint baixes econòmiques que han minorat l’import total. En moltes d’aquestes actuacions
aquest import ha estat inferior al previst inicialment en la sol·licitud del FEDER.

En aquest aspecte, aquestes baixes poden falsejar l’estat d’execució real de l’operació, en el
sentit que el pressupost executat és inferior al teòric.
Per aquest motiu és necessari donar de baixa imports en les diferents actuacions que hores
d’ara ja són finalitzades o en execució, i que sobre la sol·licitud i concessió tenen un
pressupost total al qual no s’arribarà.
En aquest mateix sentit, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, va realitzar la contractació de
la persona prevista en el marc de l’operació. Es comprova que l’import previst a la sol·licitud
era excessiu i no es va fer sobre el conveni col·lectiu que aplica a l’entitat.
2.1.1.

Contracte “1_2018_CCAE_RO_Roses” - entorn muralla
ponent

Aquest contracte correspon íntegrament a l’actuació A6 de la memòria de sol·licitud
“ACTUACIÓ 6 Entorn muralla ponent de la Ciutadella de Roses – Roses”, i la número 8 al
Sifecat. El seu pressupost elegible era de 294.283,60 euros. No obstant l’import d’execució
després de baixes ha estat de 254.294,63 euros. Es proposa donar de baixa la diferència, és
a dir 39.988,41 euros d’aquesta actuació. Cal dir que l’execució real va ser una mica superior,
però aquest és l’import que es va certificar perquè es va imposar una penalització a l’empresa
per haver incomplert el termini d’execució sense motiu.
Aquest contracte ja ha estat auditat en la verificació relativa a la certificació 1912.
S’aporta com a documentació l’arxiu “ANNEX 1- DocRoses.zip”, que consta de:
•

Acord d’adjudicació

•

Certificació final

•

Acord de penalització

La resta de documentació de l’expedient consta en la documentació del contracte al Sifecat
1420.
2.1.2.

Contracte 3_2019_CCAE_SMF_ Sant Miquel de Fluvià

Aquest contracte correspon íntegrament a l’actuació A7 de la memòria de sol·licitud “Entorn
Monestir St. Miquel de Fluvià - St. Miquel de Fluvià”, i la número 7 al Sifecat. El seu pressupost
elegible era de 63.666,43 euros. No obstant l’import d’execució després de baixes ha estat
de 60.400,00 euros. Es proposa donar de baixa la diferència, és a dir 3.266,43 € euros.

S’aporta com a documentació l’arxiu “ANNEX 2- DocSMF.zip”, que consta de:
•

Acord d’adjudicació

•

Certificació final d’obres

La resta de la documentació de l’expedient es troba a l’apartat de documentació del contracte
referenciat a Sifecat.
2.1.3.

Contracte 5_2019_CCAE_SPP_Sant Pere Pescador

Aquest contracte correspon íntegrament a l’actuació A8 de la memòria de sol·licitud “Millora
carrer del Mar - Sant Pere Pescador”, i la número 12 al Sifecat. El seu pressupost elegible era
de 402.812,86 euros. No obstant l’import d’execució després de baixes ha estat de 351.501,38
euros. Es proposa donar de baixa la diferència, és a dir 51.311,48 euros.
S’aporta com a documentació l’arxiu “ANNEX 3- DocSPP.zip”, que consta de:
•

Acord d’adjudicació

•

Portada de la certificació final d’obres

La resta de la documentació de l’expedient es troba a l’apartat de documentació del contracte
referenciat a Sifecat.
2.1.4.

Contracte 9_2020_CCAE_TF - Torroella de Fluvià

Aquest contracte correspon íntegrament a l’actuació A9 de la memòria de sol·licitud “Bosc de
la ribera, zona illa de l'Albanyà”, i la número 11 al Sifecat. El seu pressupost elegible era de
99.000 euros. No obstant l’import d’execució després de la redacció del projecte i les baixes
ha estat de 42.897,14 euros. Es proposa donar de baixa la diferència, és a dir 56.102,86
euros.
S’aporta com a documentació l’arxiu “ANNEX 4- DocTF.zip”, que consta de:
•

Acord d’adjudicació

•

Última certificació d’obres

La resta de la documentació de l’expedient es troba a l’apartat de documentació del contracte
referenciat a Sifecat.

2.1.5.

Actuació A4 - Plaça de Sant Antoni i senyalització – Navata

Aquest contracte, encara no donat d’alta al Sifecat, es correspon a l’actuació referenciada,
que consta a Sifecat com la número 4, preveia un pressupost elegible de 145.061,00 euros.
S’ha adjudicat per 104.900,00 €, i actualment està en execució. Preveient una desviació
màxima del 10% per possibles increments d’amidament durant la seva execució, es pretén
donar de baixa l’import de 29.671,00 euros.
S’aporta com a documentació l’arxiu “ANNEX 5- DocNavata”, que consta de:
•

Acord d’adjudicació

2.1.6.

Actuació A11 – despeses de personal i despeses indirectes

La memòria de sol·licitud preveia la contractació d’una persona. Concretament a l’apartat 8
de la memòria, cita:
“8 Recursos humans dedicats inequívocament a l’operació subvencionada.
Atesa la vocació comarcal del projecte, que cerca la potenciació patrimonial de l’Alt Empordà
tant de les zones costaneres com de les interiors, el Consell Comarcal contractarà de forma
directe una persona durant els 4 anys de duració de l’operació, a mitja jornada, com a
responsable de l’execució del Pla de Treball definit i amb les funcions especificades a
continuació (...)”.
Es preveia un cost de 100.000 euros en despesa de personal, més 15.000 euros en despeses
indirectes.
Així mateix, la dedicació d’aquesta persona es dividia en 3 actuacions diferents:
•

•

ACTUACIÓ 1 Digitalització i senyalització dels recursos turístic patrimonials de l'Alt
Empordà:
•

17.500 euros en despesa de personal

•

2.625 euros en despeses indirectes

ACTUACIÓ 11 Coordinació i gestió de l'operació

•

•

76.250 euros en despesa de personal

•

11.437,5 euros en despeses indirectes

ACTUACIÓ 12 Comunicació, publicitat, informació
•

6.250 euros en despesa de personal

•

937,5 euros en despeses indirectes

La contractació d’aquesta persona es va produir el 2018. Segons la memòria de sol·licitud, el
seu cost màxim anual estava previst en 25.000 euros. Aquesta previsió no estava ajustada al
conveni col·lectiu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i ha resultat ser excessiva.
En aquest aspecte, i complint sempre amb la previsió expressada a la sol·licitud, el cost total
elegible de la persona contractada el 2020 va ser de 19.195,91 euros. Per tant es produeix
un desfasament d’entre cinc i sis mil euros per any.
Realitzats els càlculs pertinents i guardant un marge de seguretat per possibles increments
del conveni col·lectiu o altres, es considera que l’import sobrant de personal per al conjunt
dels 4 anys és de 23.000 euros, més 3.450 euros de despeses indirectes, en total 26.450
euros d’import elegible a rebaixar, i que es restarien tots de l’actuació 11, de coordinació i
gestió de l’operació.
2.1.7.

Quadre resum de les baixes acumulades o previstes

Les baixes acumulades sumen un total de 206.790,18 euros a donar de baixa de l’import
elegible total:

Actuació

Import
elegible Total Executat
Diferència
vigent (sol·licitud o
previst
baixes
i resolució)
d’executar

ACTUACIÓ 4 Plaça de Sant Antoni i senyalització –
145.061,00 €
Navata

115.390,00 €

-29.671,00 €

ACTUACIÓ 11 Coordinació i gestió de l’operació

61.237,50 €

-26.450,00 €

87.687,50 €

/

ACTUACIÓ 7 Entorn Monestir St. Miquel de Fluvià – St.
63.666,43 €
Miquel de Fluvià

60.400,00 €

-3.266,43 €

ACTUACIÓ 6 Entorn muralla ponent de la Ciutadella
294.283,04 €
de Roses – Roses

254.294,63 €

-39.988,41 €

ACTUACIÓ 9 Bosc de la ribera, zona illa de l’Albanyà –
99.000,00 €
Torroella de Fluvià

42.897,14 €

-56.102,86 €

ACTUACIÓ 8 Millora carrer del Mar – Sant Pere
402.812,86 €
Pescador

351.501,38 €

-51.311,48 €

TOTAL BAIXES

-206.790,18 €

2.2. Renúncia i baixa total d’una actuació
La modificació consisteix en la baixa de l’operació de tota l’actuació “Recuperació de l’antic
camí de la vinya d’en Xirau – Accés al monument Walter Benjamin i espai natural de l’Albera
marítima de Portbou que garanteixi un accés controlat, segur, i ambientalment integrat i
d'interès turístic i cultural”.
La motivació de la demanda d’aquest canvi és exclusivament que l’actuació serà executada
directament pel Consorci del Port de Portbou.
En data del dia 22/04/2021, el gerent de l’esmentat consorci comunicava aquest fet a
l’Ajuntament de Portbou, que un cop rebuda aquesta confirmació va comunicar-ho al Consell
Comarcal en data del dia 29/04/2021.
L’esmentat document, que s’annexa com a “ANNEX 6 -DocPortbou”, cita:

“Il·lustríssim Sr. Alcalde-President
En relació amb l’obra relativa a la recuperació de l’antic camí de la Vinya d’en Xirau, us
comunico que serà executada directament pel Consorci del Port de Portbou, qui assumirà
íntegrament el cost d’aquesta obra i la seva execució.
Previsiblement s’executarà durant l’any 2021, tenint en compte que es disposa de dotació
pressupostària per a la seva realització, en la partida d’inversions, amb un import d’execució
de projecte de 311.329,49€ més 65.379,19€ d’IVA.
Amb tot, restem a la seva disposició per qualsevol aclariment, informació o documentació
necessària que preciseu d’aquesta actuació.
Lluc Puig Sant
Gerent del Consorci Port de Portbou”

En conseqüència, si bé l’actuació s’executarà dins del període elegible de FEDER, no es
complirà una de les condicions essencials per a què l’actuació estigui cofinançada per aquest
ajut, atès que no serà executada directament per l’entitat beneficiària de l’operació, és a dir,
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Per altra banda, tal i com cita la comunicació, és el
consorci, integrat per la mateixa Generalitat, qui assumirà íntegrament aquest import, no
exigint a l’Ajuntament de Portbou cap cofinançament.
En conseqüència, és necessari donar de baixa l’actuació del marc de l’operació.
Citar que a dia d’avui l’actuació no solament disposa de pressupost a l’esmentat consorci, sinó
que també ja disposa de projecte executiu redactat i aprovat, per l’import que la mateixa
comunicació cita.
Aquesta actuació estava prevista en un total de 251.393,60 euros elegibles, que s’han de
donar de baixa de l’operació.
En les dues següents pàgines es reprodueixen els quadres del pressupost. En primer terme
el pressupost vigent, i en segon la proposta de modificació.

2.3 Pressupost de l’operació aprovat amb la resolució definitiva RESOLUCIÓ
GAH/2372/2017, de 10 d’octubre
Pressupost vigent de l’operació segons RESOLUCIÓ GAH/2372/2017

Import elegible

Ajut FEDER

A1

Digitalització i senyalització recursos patrimonials

113.625,00 €

56.812,50 €

A2

Centre interpretatiu Llagut Català – Colera

152.677,00 €

76.338,50 €

A3

Conexió carrer Hospital i Torre Carlina – Maçanet de Cabrenys

57.464,95 €

28.732,47 €

A4

Plaça de Sant Antoni – Navata

145.061,00 €

72.530,50 €

A5

Accés monument Walter Benjamin i espai natural Abrera marítima – Portbou 251.393,60 €

125.696,80 €

A6

Entorn muralla ponent de la Ciutadella de Roses – Roses

294.283,04 €

147.141,52 €

A7

Entorn Monsetir St. Miquel de Fluvià – St. Miquel de Fluvià

63.666,43 €

31.833,22 €

A8

Millora carrer delMar – Sant Pere Pescador

402.812,86 €

201.406,43 €

A9

Bosc de la ribera, zona illa de l’Albanyà – Torroella de Fluvià

99.000,00 €

49.500,00 €

A10 Rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria – Vilafant

142.167,05 €

71.083,53 €

A11 Coordinació i gestió de l’operació

87.687,50 €

43.843,75 €

A12 Comunicació, publicitat, informació

17.187,50 €

8.593,75 €

TOTAL

1.827.025,93 €

913.512,97 €

L’actuació que es sol·licita donar de baixa és la A5, que implicava una despesa elegible de
251.393,60 euros, import que s’ha incrementat en la redacció del projecte executiu, que es
licitarà per 311.329,49 euros IVA exclòs.

2.4 Quadre de pressupost proposat
Import
Ajut FEDER Import elegible Ajut FEDER
elegible vigent vigent
proposat
proposat

Pressupost modificat proposat
A1

Digitalització
patrimonials

i

senyalització

recursos

A2

Centre interpretatiu Llagut Català – Colera

A3

113.625,00 €

56.812,50 €

113.625,00 €

56.812,50 €

152.677,00 €

76.338,50 €

152.677,00 €

76.338,50 €

Conexió carrer Hospital i Torre Carlina –
57.464,95 €
Maçanet de Cabrenys

28.732,47 €

57.464,95 €

28.732,47 €

A4

Plaça de Sant Antoni – Navata

72.530,50 €

115.390,00 €

57.695,00 €

A5

Accés monument Walter Benjamin i espai
251.393,60 €
natural Abrera marítima – Portbou

125.696,80 €

0,00 €

0,00 €

A6

Entorn muralla ponent de la Ciutadella de
294.283,04 €
Roses – Roses

147.141,52 €

254.294,63 €

127.147,32 €

A7

Entorn Monsetir St. Miquel de Fluvià – St.
63.666,43 €
Miquel de Fluvià

31.833,22 €

60.400,00 €

30.200,00 €

A8

Millora carrer delMar – Sant Pere Pescador

201.406,43 €

351.501,38 €

175.750,69 €

A9

Bosc de la ribera, zona illa de l’Albanyà –
99.000,00 €
Torroella de Fluvià

49.500,00 €

42.897,14 €

21.448,57 €

A10

Rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria –
142.167,05 €
Vilafant

71.083,53 €

142.167,05 €

71.083,53 €

145.061,00 €

402.812,86 €

A11 Coordinació i gestió de l’operació

87.687,50 €

43.843,75 €

61.237,50 €

30.618,75 €

A12 Comunicació, publicitat, informació

17.187,50 €

8.593,75 €

17.187,50 €

8.593,75 €

TOTAL

1.827.025,93 € 913.512,97 € 1.368.842,15 € 684.421,08 €

El nou import elegible que es deriva d’aquesta modificació és de 1.368.842,15 euros, mentre
que l’import del FEDER proposat és 684.421,08 euros.

Pressupost modificat proposat

Difrència
elegible

A1

Digitalització i senyalització recursos patrimonials

0,00 €

0,00 €

A2

Centre interpretatiu Llagut Català – Colera

0,00 €

0,00 €

A3

Conexió carrer Hospital i Torre Carlina – Maçanet de Cabrenys

0,00 €

0,00 €

A4

Plaça de Sant Antoni – Navata

-29.671,00 €

-14.835,50 €

A5

Accés monument Walter Benjamin i espai natural Abrera marítima –
-251.393,60 €
Portbou

-125.696,80 €

A6

Entorn muralla ponent de la Ciutadella de Roses – Roses

-39.988,41 €

-19.994,21 €

A7

Entorn Monsetir St. Miquel de Fluvià – St. Miquel de Fluvià

-3.266,43 €

-1.633,22 €

A8

Millora carrer delMar – Sant Pere Pescador

-51.311,48 €

-25.655,74 €

A9

Bosc de la ribera, zona illa de l’Albanyà – Torroella de Fluvià

-56.102,86 €

-28.051,43 €

A10

Rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria – Vilafant

0,00 €

0,00 €

A11

Coordinació i gestió de l’operació

-26.450,00 €

-13.225,00 €

A12

Comunicació, publicitat, informació

0,00 €

0,00 €

-458.183,78 €

-229.091,90 €

TOTAL

import Diferència
FEDER

Aquest quadre expressa les diferències que es produeixen entre el vigent i el proposat.

3. Justificació de la no alteració i no afectació de l'objecte, les condicions i la
finalitat de l'operació
Per una banda, la renúncia als imports de les baixes econòmiques no implica en cap cas una
afectació sobre de l'objecte, les condicions i la finalitat de l'operació, bàsicament perquè les
actuacions s’han executat dins de l’operació, tal i com estaven previstes, però els preus de
mercat han provocat que es portessin a terme per un preu inferior al previst. Per tant es

ajut

proposa renunciar a aquests imports, sense que això tingui cap mena d’afectació més enllà
de reduir l’import elegible, i la conseqüent subvenció de FEDER.
Per altra banda, la baixa de l’actuació de Portbou, tampoc té cap mena d’impacte sobre
l’objecte, les condicions i la finalitat de l’operació, atès que:

•

El projecte que pretén executar el Consorci del Port de Portbou és el mateix
projecte previst a l’operació de FEDER.

•

Es dona de baixa de l’operació FEDER perquè no pot ser cofinançada per aquest ajut,
però l’actuació s’executa igualment.

•

Disposa de partida econòmica al pressupost del consorci per al 2021, i previsiblement
la seva execució s’iniciarà i possiblement finalitzarà aquest mateix any
2021.

•

En conseqüència, l’atracció turística prevista en el marc del FEDER es porta
a terme igualment, i es posarà a disposició de l’estratègia turística en les mateixes
condicions i impacte que tindria en cas d’haver estat cofinançat per FEDER.

•

Contribueix per tant, encara que estigui executat i finançat per un altre ens, a
l’assoliment dels objectius previstos en l’estratègia comarcal plasmada en la
sol·licitud de l’operació d’eix 6 de FEDER el2016.

•

A efectes de l’impacte turístic de l’actuació, per exemple en indicadors, continuarà
formant part de l’estratègia i igualment es podran informar totes aquelles fites
d’impacte que tingués previst en el marc del FEDER. Té per tant el mateix impacte
turístic.

En conseqüència la única variació que es produeix en referència a aquesta actuació, és que
no serà finançada per FEDER, complint-se de manera íntegra totes les altres qüestions que
se li podrien atribuir en el marc de l’operació FEDER.

4. Efecte sobre els criteris de puntuació de l’operació per a la seva selecció
En conjunt, les renúncies proposades deixen l’operació molt per sobre del milió d’euros
elegible obligatori en bases. Per tant no és contrària a cap element contingut a les bases que
podés provocar la no selecció de l’operació un cop revisada la proposta de modificació.
Aquesta és la única afectació que podria tenir la renúncia dels imports de les baixes.

Diferent és el cas de la baixa i renúncia total de l’actuació de Portbou, que mereix una
explicació més extensa, en el sentit que no té efectes sobre la puntuació atorgada a l’operació,
ni sobre aquells elements obligatoris de selecció. Bàsicament perquè:
•

El municipi, malgrat decau la seva actuació de l’operació, contribueix, en virtut del
conveni signat, al finançament de l’operació en aquelles despeses comuns, per tant
participa igualment en aquesta.

•

Entre aquestes despeses comuns, hi ha el cofinançament de les accions portades a
terme per la persona contractada, i les actuacions de digitalització i comunicació, que
afecten a Portbou i també a d’altres municipis de la comarca que no tenen una
actuació d’obra en el marc de l’operació, i que són molts més que 16, nombre de
municipis amb els que s’obtenia la puntuació màxima en aquest subcriteri.

•

Al no decaure cap municipi, tampoc varia la densitat territorial dels municipis que
participen en l’operació, sense que es produeixi cap afectació en aquest aspecte.

•

No afecta els punts atorgats per generació de llocs de treball. La persona contractada
està assignada a altres actuacions. L’actuació que es demana donar de baixa no tenia
imputada directament despesa de personal.

•

El pressupost elegible queda, com s’ha dit anteriorment, i després de la baixa de
l’actuació, per sobre del milió d’euros.

•

Els punts atorgats en concepte dels criteris de sostenibilitat, impacte al territori,
viabilitat i innovació, maduresa, pressupost, objectius i pla de treball (criteris més
qualitatius i de judici de valor) no es veuen afectats per la modificació que es proposa,
atès que l’actuació que es dona de baixa s’executa íntegrament en els termes
previstos en l’operació, i dins del termini elegible de FEDER, tal i com consta en la
comunicació de l’Ajuntament de Portbou.

Conclusions
La modificació que es proposa en el present informe i en la resta de l’expedient:
•

Manté un pressupost elegible superior al milió d’euros.

•

No afecta l'objecte, les condicions i la finalitat de l'operació, ni altera la
puntuació de la valoració dels criteris (tal com exigeix la base 21 de l’
ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març).

•

No comporten cap dany a drets de tercers.

En conseqüència, les modificacions proposades s’ajusten a la base 21 de l’ ORDRE
GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria, així com allò establert a la llei
38/2003 General de subvencions, i a allò que disposen la normativa aplicable als fons FEDER.
És per això que es demana que s’accepti la proposta de modificació de l’operació proposada
en aquest document. »
La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta
d’Acord.
Fonaments de dret

•

Llei 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).

•

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).

•

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).

•

Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local (LMMGL).

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu de procediment
administratiu comú de les administracions públiques

•

Art. 31 del 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,
així com els articles 8 i 9 del Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8
de desembre de 2006.

•

Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

•

Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Aprovar sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, de les modificacions en l’operació GO03-000830
“Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà”,
inclosa dins del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 eix 6, segons la
documentació adjunta on s’inclou la justificació de:

1.- la renúncia a l’import de les baixes econòmiques que s’han produït durant la
licitació, i a part de la despesa de personal,
2.- la renúncia i baixa total de l’actuació «Recuperació de l’antic camí de la vinya d’en
Xirau – Accés al monument Walter Benjamin i espai natural de l’Albera marítima de
Portbou», actuació que serà executada directament pel Consorci del Port de Portbou.
amb la proposta de pressupost següent:

Import
vigent

elegible

1.827.025,93 €

Ajut FEDER vigent

Import
proposat

elegible Ajut
proposat

913.512,97 €

1.368.842,15 €

684.421,08 €

FEDER

Segon.- Traslladar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del Departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

En dono fe,
La secretària
Cristina Pou i Molinet

R/N://pa (Núm. Exp:2017/336)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contracte del servei de prevenció de drogodependències.- Requeriment
continuïtat prestació del servei.-

Antecents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 11 de juliol de 2017 es va adjudicar el contracte del
servei de drogodependències del Consell Comarcal a favor de l’Associació PDS, Promoció i
Desenvolupament Social, amb CIF G610173464, pel preu de 15.600,00€/any, IVA exempt, i
una durada de de dos anys, prorrogable anualment, amb un màxim de dues pròrrogues
En data 31 de juliol finalitza el termini d’execució del contracte, pròrrogues incloses.
En data 6 de juliol de 2021 s’ha publicat al perfil del contractant del Consell Comarcal la nova
licitació del contracte.
Consta a l’expedient informe del Gerent de data 14 de juliol de 2021, en què s’informa
favorablement la continuïtat de la prestació del servei.
La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria ha emès informe
favorable de data 15 de juliol de 2021.
Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

•

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP), modificat pel Reial Decret
773/2015, de 28 d'agost.

•

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007

•

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.

•

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

•

L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern Local d’acord
amb el Decret de Presidència amb número 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tota això, es proposa a la Junta de Govern Local :
Primer.- Requerir

l’Associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, amb

CIF

G610173464, perquè en virtut d’allò disposat a l’article 235a) del ROAS, continuï prestant el
servei de drogodependències del Consell Comarcal fins a l’adjudicació del nou contracte

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 3.900,00€, IVA exempt, per atendre
les despeses derivades de la continuïtat en la prestació de l’esmentat servei, amb càrrec a
l’aplicació 40.2311.22711 del pressupost vigent.

Tercer.- Alliberar de l’aplicació 40.2311.22711 la quantitat anteriorment esmentada, de
3.900,00€, de l’expedient 2021/670, corresponent a la nova licitació del servei, atès que no
serà necessària ja que no es preveu que l’inici del nou contracte pugui tenir lloc abans de l’1
de novembre de 2021.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i a l’àrea de serveis econòmics del Consell
Comarcal

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos".
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

