
R/N:14/RG/mr (Núm. Exp:2021/73) 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la rectificació d’error material en l’aprovació de la revisió de preus del 
contracte administratiu de serveis per a la gestió del Centre Residencial d’Acció Educativa 
l’Albera (Crae l’Albera) a l’empresa SUARA 

 

Fets 

 
1- A la Junta de Govern, en sessió de data 23 de març de 2021, es va aprovar l’actualització  de 
preus del contracte administratiu de serveis que té per objecte la gestió del Centre Residencial 
d’Acció Educativa l’Albera. 

  
2- Que en el punt primer dels Acords diu ‘Mòdul estades no ocupades 80% preu mòdul base 
segons contracte.’ 
  
3- El Consell Comarcal detecta un error en aquest punt abans esmentat, que en aquest cas 
hauria d’haver dit : ‘Mòdul estades no ocupades 60% preu mòdul base segons contracte’ 
  
4- Aquest error fa variar el càlcul del preu de les estades no ocupades. Els preus correctes són 
com segueixen: 

  Preu 2019 Preu 2020 Diferència 

Mòdul base 113,21 € 115,93 € 2,72 € 

Mòdul estades no 
ocupades 60% preu 
mòdul base segons 
contracte 

67,92 € 

 

69,55 € 

 

1,63 € 

 

  
Per tant el preu de l’estada a partir de l’1 de gener de 2020 és de 115,93€ el mòdul base i de 
69,55€ el mòdul d’estada no ocupada. 



 
La vigència dels preus mostrats anteriorment són a partir de l’1 de gener de 2020 amb efectes 
retroactius i per tant el resultat econòmic és com segueix; 

 

  Estades 2020 Estades 2021 Diferència de preu Total 

Mòdul base 5.761 916 2,72 € 18.161,44 € 

Mòdul estades no 
ocupades 

95 28 1,63 € 200,49 € 

Total       18.361,93 € 

  
4- Aquest error s’ha d’esmenar en virtut de l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’hauria de rectificar d’ofici 
els error materials, de fet o aritmètics existents a l’acord abans esmentat. 
5- La Directora Tècnica de Benestar Social ha informat favorablement i el Conseller delegat ha 
proposat la rectificació material de l'error detectat. 

 
Fonaments de dret 

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

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

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

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

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic. 

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

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

 

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

 

ACORD 



 

Primer.- Rectificar l'Acord de la Junta de Govern de data 23 de març de 2021, en els punts 
resolutiu  primer, segon i tercer on deia: 

" Primer.- Aprovar l’actualització de preus del contracte administratiu de serveis que té per 
objecte la gestió del Centre Residencial d'Acció Educativa l'Albera. 
 

  Preu 2019 Preu 2020 Diferència 

Mòdul base 113,21 € 115,93 € 2,72 € 

Mòdul estades no 
ocupades 80% preu 
mòdul base segons 
contracte 

90,56 € 

 

92,74 € 

 

2,18 € 

 

  
Per tant el preu de l’estada a partir de l’1 de gener de 2020 és de 115,93€ el mòdul base i de 
92,74€ el mòdul d’estada no ocupada. 
  

Segon.- La vigència dels preus mostrats anteriorment són a partir de l’1 de gener de 2020 
amb efectes retroactius i per tant el resultat econòmic és com segueix; 

  Estades 2020 Estades 2021 Diferència de preu Total 

Mòdul base 5.761 916 2,72 € 18.161,44 € 

Mòdul estades no 
ocupades 

95 28 2,18 € 268,14 € 

Total 5.856 944   18.429,58 € 

  
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 18.429,58€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40.2312.22799 " 

  
i ha de dir: 

  
"Primer.- Aprovar l’actualització de preus del contracte administratiu de serveis que té per 
objecte la gestió del Centre Residencial d'Acció Educativa l'Albera. 

  



  Preu 2019 Preu 2020 Diferència 

Mòdul base 113,21 € 115,93 € 2,72 € 

Mòdul estades no 
ocupades 60% preu 
mòdul base segons 
contracte 

67,92 € 

 

69,55 € 

 

1,63 € 

 

  
Per tant el preu de l’estada a partir de l’1 de gener de 2020 és de 115,93€ el mòdul base i de 
69,55€ el mòdul d’estada no ocupada. 

  
Segon.- La vigència dels preus mostrats anteriorment són a partir de l’1 de gener de 2020 
amb efectes retroactius i per tant el resultat econòmic és com segueix; 
 

 

  Estades 2020 Estades 2021 Diferència de preu Total 

Mòdul base 5.761 916 2,72 € 18.161,44 € 

Mòdul estades no 
ocupades 

95 28 1,63 € 200,49 € 

Total       18.361,93 € 

  

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 18.361,93€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40.2312.22799" 
  
Segon. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
signatura de la Resolució. 
  
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 Benestar Social, 
 
 
En dono fe, 
La Secretaria, 
 
 
Cristina Pou Molinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2018/1157) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació del servei d'habitatges d'inclusió social .- Pròrroga 

 

Fets 

 
Per acord de la  Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de data 14 de  maig 
de 2019, rectificat per acord de la mateixa Junta de data 23 de desembre de 2019, es  va 
adjudicar a SUARA SERVEIS SCCL, amb CIF F17444225, el servei d'habitatges d'inclusió social, 
per un import total de 90.860,00€, IVA exempt, i una durada de dos anys, prorrogables 
anualment fins a un màxim de dues pròrrogues. 
 
El contracte es va formalitzar en data 18 de juny de 2019 i el seu termini d'execució, que es 
va iniciar el 17 de juny de 2019, finalitza el 16 de juny de 2021. 
 
La directora de l'àrea de Benestar ha emès informe de data 26  d’abril de 2021 en el qual 
proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis 
objecte del contracte. 
 
Consta a l’expedient informe jurídic favorable de data 11 de maig de 2021 
 
Fonaments de dret 
 
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 

de contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), modificat pel Reial Decret 
773/2015, de 28 d’agost. 

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007. 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
• L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb el 

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

 

Per tant, el conseller delegat de l’àrea de Benestar Social proposa a la Junta de Govern 
l’adopció del següent 



AC0RD: 

 

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes el contracte subscrit amb SUARA SERVEIS SCCL, 
amb CIF F17444225, per a la prestació del servei d'habitatges d'inclusió social. 

 

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 17 de juny de 2021 fins al 
16 de juny de 2022. 

 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 24.607,89€, IVA exempt, per atendre 
les despeses derivades de l'execució del contracte durant l’exercici 2021, amb càrrec a 
l’aplicació 40.2311.22730 del pressupost vigent. 

 

I, per a l’exercici 2022, una despesa màxima de 20.822,07€, IVA exempt, de forma 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost. 

 

Tercer.- Donar trasllat del present acord a l'interessat i a l'àrea de serveis econòmics del 
Consell Comarcal. 

 

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

RECURSOS 

 
Contra aquest acord que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran 
interposar els recursos següents: 
a) 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. 



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



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2018/1554) 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient relatiu a la contractació del servei de comunicació del Consell Comarcal.- Pròrroga 

 

Fets 

 

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió de data 30 d’abril de 
2019, va adjudicar a l’empresa Estudi de Comunicació INTUS SL, amb CIF B64702699, el 
servei de comunicació del Consell Comarcal  per un import  de 28.800,00€, IVA exclòs, que 
més 6.048,00€, en concepte d’IVA, fan un total de 34.848,00€, i un termini d’execució de dos 
anys, prorrogables anualment fins a dos anys més. 

 
El contracte es va formalitzar en data 29 de maig de 2019 i  el seu termini d’execució  es va 
iniciar l’1 de juny de 2019 i finalitza el 31 de maig de 2021. 
 
La Gerència del Consell Comarcal  ha emès informe de data 19 de maig de  2021 en el qual 
proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis 
objecte del contracte. 
 
Consta a l'expedient informe jurídic favorable 
 
Fonaments de dret 
 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 
• Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques 
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 

de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la llei 
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 

en allò que no s'oposi a la llei. 
• 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. 



Per tant, el conseller delegat de l’àrea de Comunicació proposa a la Junta de Govern l'adopció 
del següent 

 

ACORD: 

 

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes el contracte subscrit amb l’empresa Estudi de 
Comunicació INTUS SL, amb CIF B64702699, per a la prestació del servei de comunicació del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

 

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l’1 de juny de 2021 fins al 
31 de maig de  2022. 

 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 10.164,00€, IVA inclòs, per atendre les 
despeses derivades de l'execució del contracte durant l’exercici 2021, amb càrrec a l’aplicació 
20.9201.22730 del pressupost vigent. 

 

I, per a l’exercici 2022, una despesa màxima de 7.260,00€, IVA inclòs, de forma condicionada 
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost. 

 

Tercer.- Donar trasllat del present acord a l'interessat i a l'àrea de serveis econòmics del 
Consell Comarcal. 

 

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

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



la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma 
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs 
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta. 

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


