
 
 
Res:   2022/32 
R/N:07/CC/lf  (Núm. Exp:  2022/129) 
 
 

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

 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient número 2022-129 relatiu a l’aprovació del Programa Treball i Formació 2022 del 
Consell Comarcal Alt Empordà, línies MG52, PGRC i PANP, i sol·licitud de finançament al Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya 

 

Antecedents de fet 

 

1.- En relació al programa: 

 

1.1.- 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 31 de desembre de 2021 es va publicar en el DOGC, la Resolució EMT/3879/2021, de 
22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les 
actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PGRC i PANP. 

En la resolució, a la comarca de l’Alt Empordà es pre - assignen contractes de treball, als 
Ajuntaments 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 25 contractes, segons la 
següent distribució: 10 contractes per a persones en situació d’atur majors de 52 anys (línia 
MG52), 6 contractes per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (línia 
PRGC)  i 9 contractes per a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no 
perceptores de prestació per desocupació (ínia PANP). Els contractes han de tenir una durada 
d’un any a jornada completa. 



 
A més, la convocatòria contempla l’acció d’acompanyament a la inserció laboral, amb una 
durada màxima de 186 hores per participant, i té caràcter obligatori. 

La normativa 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 23 Ajuntaments, 
per a la contractació de 26 persones en el marc del programa Treball i Formació 2022. 

Els Ajuntaments interessats són: Agullana, Albanyà, Capmany, Castelló d’Empúries, Colera, el 
Far d’Empordà, Espolla, Fortià, Garriguella, l’Armentera, Lladó, Llançà, Maçanet de Cabrenys, 
Ordis, Palau-saverdera, Peralada, Pont de Molins, el Port de la Selva, Sant Pere Pescador, Saus 
Camallera Llampaies, Vilafant, Vilamalla i Vilamaniscle. 

1.2.- El resultat és l’assignació dels 25 contractes de treball pre-assignats pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, als següents Ajuntaments. 

Línia MG52 (10 contractes pre-assignats): Albanyà, Fortià, Garriguella, l’Armentera, 
Lladó, Peralada, el Port de la Selva, Vilamaniscle, Llançà i Vilafant 

Línia PANP (9 contractes pre-assignats): Agullana, Capmany, Colera, el Far d’Empordà, 
Espolla, Maçanet de Cabrenys, 2 Castelló d’Empúries i Pont de Molins. 

Línia PRGC (6 contractes pre-assignats): Ordis, Pont de Molins, Saus Camallera 
Llampaies, Sant Pere Pescador, Palau-saverdera i Vilamalla. 

En reserva Vilamalla per qualsevol de les tres línies. 

1.3.- 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. 

1.4.- 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. 

1.5.- El calendari de presentació de la sol.licitud és molt curt. Els Ajuntaments han tingut fins 
el dia 20 de gener 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, i poder elaborar la 
memòria. La data màxima de presentació de la sol.licitud és el 31 de gener. 



 
1.6.- L’article 14 de la resolució EMT/3879/2021, determina  que la implementació del projecte 
s'inicia l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament i finalitza, com a màxim, el 30 
de juny de 2023. No obstant, els contractes de l'actuació de contractació s'han d'iniciar, com 
a màxim, l'1 de maig de 2022. 

Les dates per fer la selecció i la contractació dels participants, segons la normativa, és molt 
ajustat i, si la resolució d’aprovació arriba amb posterioritat al 28 de febrer farà inviable la 
contractació. Atès que el projecte finalitza, com a màxim, el 30 de juny de 2023, les 
contractacions es podrien iniciar, com a màxim, l’1 de juliol d’enguany, si fos possible. En 
aquest cas, es faria viable el calendari de la contractació dels participants, i també dels 
professionals d’acompanyament. 

Tot i això, si la data màxima del 30 de juny de 2023 inclou els dos mesos per justificar el 
projecte, és necessari demanar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, un allargament dels 
terminis per fer viable el calendari de contractació dels participants. 

1.7.- La convocatòria estableix que les hores de dedicació de la persona d’acompanyament a 
la inserció laboral, siguin com a màxim 186 hores per participant. Tot i això, la resposta del 
mail del programa, i el model de sol.licitud del finançament, estableixen que han de ser 186. 
Això fa que per 25 paticipants, les hores de dedicació han de ser 4.650, que es corresponen 
a la contractació de tres professionals. Per fer la tasca d’acompanyament es preveu la 
contractació de dos professionals, si el calendari esmentat a l’apartat 1.6 ho fa possible. Es 
resta a l’espera de resposta del mail del programa per saber si hi ha tasques prèvies que es 
poden incloure, o no. 

2.- En data 25 de gener d’enguany 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/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball 
i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP. 

 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 2022, del Consell Comarcal de l’Empordà, dels Ajuntaments d’Agullana, Albanyà, 
Capmany, Castelló d’Empúries, Colera, el Far d’Empordà, Espolla, Fortià, Garriguella, 
l’Armentera, Lladó, Llançà, Maçanet de Cabrenys, Ordis, Palau-saverdera, Peralada, Pont de 
Molins, el Port de la Selva, Sant Pere Pescador, Saus Camallera Llampaies, Vilafant, Vilamalla 
i Vilamaniscle. 

 

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 2022 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 2022, al Servei d’Ocupació de 
Catalunya, a través de la subvenció per contractar a 25 participants,  i les accions 
d’acompanyament a la inserció laboral per un import de 588.336,00 € €, desglossat de la 
següent manera: 

 

Línia MG52  194.340,00 € 

10 contractes * 19.434,00 €/contracte 194.340,00 €  

Linia PRGC  116.604,00 € 

6 contractes * 19.434,00 €/contracte 116.604,00 €  

Línia PANP  174.906,00 € 

9 contractes * 19.434,00 €/contracte 174.906,00 €  

Acompanyament a la inserció  102.486,00 € 

25 participants * 186 h/participant * 22,04 €/hora 102.486,00 €  

Total  588.336,00 € 

 

Setè.- Sol·licitar al Servei Públic de Catalunya que allargui la data màxim d’inici de l’actuació 
de contractació dels participants i de l’actuació d’acompanyament a la inserció laboral fins el 
30 de juny d’enguany, per fer viable les contractacions, segons lo exposat en el punt 1.6 dels 
antecedents, i evitar renúncies per aquest motiu. 

 

Vuitè.- Informar al Servei Públic de Catalunya que la previsió per a l’acció d’acompanyament 
a la inserció laboral, per a 25 participants, és la contractació de dos professionals, si els 
terminis per dur a terme la contractació són viables, segons lo exposat en els punts 1.6 i 1.7 
dels antecedents. 



 
Novè.- 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. 

 

Desè.- 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. 

 

Onzè.- 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. 

 

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

 

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

 

Catorzè.- Notificar aquest Decret, i els seus annexes, al director i al/a responsable del 
programa TRFO del Servei d'Ocupació de Catalunya. 

 

Quinzè.- Notificar aquest Decret, i els seus annexes, als representants dels Ajuntaments 
d’Agullana, Albanyà, Capmany, Castelló d’Empúries, Colera, el Far d’Empordà, Espolla, Fortià, 
Garriguella, l’Armentera, Lladó, Llançà, Maçanet de Cabrenys, Ordis, Palau-saverdera, 
Peralada, Pont de Molins, el Port de la Selva, Sant Pere Pescador, Saus Camallera Llampaies, 
Vilafant, Vilamalla i Vilamaniscle, amb indicació dels recursos corresponents. 

 

Setzè.- 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. 
 
 
La presidenta,     
  En dono fe 
     
     La secretària, 
 
 
 
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 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 2022 del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

Annex 4.- Codi ètic, establert a  l’annex 2 de l’Ordre EMT/176/2021 



 
R/N:15/TB/jr (Núm. Exp:2022/143) 
 
3.- PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER 
 

Identificació de l’expedient 

 

Expedient número 2022/143 relatiu a la sol·licitud i acceptació d'una subvenció d'inversions 
per a l'execució d'actuacions de millora a la xarxa d’abastament d’aigua en alta de l’Albera. 

 

Antecedents 

 

Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data del 18/12/1998, va aprovar el 
Reglament dels Serveis de subministrament d’aigua potable als municipis d’Espolla, Capmany, 
la Jonquera, Masarac i Sant Climent Sescebes. 

Atès que des de l'any 2000 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà gestiona l'abastament d'aigua 
en alta d'Agullana, Capmany, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Sant Climent Sescebes, 
Espolla i la xarxa de la Mancomunitat dels municipis de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-
Saverdera i Pedret i Marzà. 

Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data del 3/1/2000, va aprovar el 
conveni de cooperació per al servei de subministrament d’aigua potable entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i els municipis d’Espolla, Capmany, la Jonquera, Masarac i Sant 
Climent Sescebes. 

Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió celebrada el dia 4 de desembre 
de 2000, va resoldre adjudicar el contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua potable 
en alta als municipis de la Jonquera, Sant Climent Sescebes, Masarac, Espolla i Capmany a 
l’empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTACIMIENTO DE AGUAS SAU. Posteriorment 
es van anar introduint modificacions al contracte. 

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data del 11/4/2006, va signar el conveni de 
cooperació per al servei de subministrament d’aigua potable, entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament d’Agullana. 

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data del 12/07/2006, va signar el conveni 
de cooperació per al servei de subministrament d’aigua potable, entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Mollet de Peralada. 



 
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data del 4/9/2012, va signar el conveni de 
cooperació per al servei de subministrament d’aigua potable en alta als municipis de Palau 
Savardera, Vilajuïga, Garriguella, Pedret i Marzà, entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 
la Mancomunitat  per la a gestió de l’aigua integrada en aquests municipis. 

Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió de data 26 de gener de 2016, 
va acordar entre d’altres autoritzar, elevant al Ple la Comissió informativa de medi ambient i 
territori del Consell Comarcal, a l’Ajuntament de Rabós a la connexió a la xarxa d’abastament 
d’aigua en alta als municipis de l’Albera. 

Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió de data 26 de juliol de 2016, 
va acordar denunciar el contracte formalitzat amb la mercantil SOREA, SOCIEDAD REGIONAL 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU, la vigència del qual finalitzà el 24 de gener de 2017. 

Atès que en data 1 de juny de 2021 va entrar en vigor l’encàrrec de gestió del Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà a Figueres de Serveis SA (FISERSA), en la seva condició de mitjà propi, per 
a la prestació del servei d'abastament d'aigua potable en alta a la xarxa de l'Albera. 

Atès que per Resolució TES/2923/2020, de 17 de novembre, es fa públic l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les bases d’una línia de 
subvencions adreçades a la realització d'inversions per a la millora i reforç de les xarxes 
supramunicipals d'abastament en alta i es deleguen en la Direcció les facultats per a l’aprovació 
de les convocatòries corresponents i per resoldre l’atorgament de les subvencions (DOGC núm. 
8275, de 19.11.2020). 

Atès que en data del 05/07/2021 i registre de sortida SALID-2021-6290 el CCAE va sol·licitar 
a l’Agència Catalana de l'Aigua, en endavant ACA una subvenció per a obres d'abastament en 
alta, consistent a l’execució de les obres descrites a la memòria valorada de les obres de 
millora de la xarxa de l’Albera, redactades per l’Enginyer Industrial Òscar Sòria i Garcia de 
maig de 2021. El pressupost d’execució per contracte sense IVA que figura en la memòria és 
de 351.761,49 €. 

El pressupost d’execució de les actuacions de millora i el cost de redacció del projecte, la 
direcció d'obra, coordinació seguretat i salut i redacció de l'as built (corresponent al 6% del 
P.E.C.), puja la quantitat de 372.867,18 €. 

Atès que en data del 19/01/2022, l’ACA va publicar la proposta de resolució provisional 
d’atorgament de les subvencions de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals supramunicipals i a les 
agrupacions d'ens locals per a la realització d'inversions per a la millora i reforç de les xarxes 
supramunicipals d'abastament en alta, feta pública per Resolució TES/1235/2021, de 13 d'abril 
(DOGC núm. 8402, ref. BDNS 558094). En aquesta publicació es proposa al CCAE com a 



 
beneficiari de 325.749,43 €, en concepte Millores a la xarxa d'abastament de l'Albera, 
corresponent a un 87,36% del pressupost de les actuacions, donant un termini màxim de deu 
dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la proposta al tauler electrònic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per presentar la seva acceptació de forma 
telemàtica. 

En data 25 de gener de 2022 s’ha emès informe favorable per part dels tècnics de l’àrea 
de Serveis Tècnics. 

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

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

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

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

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

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

• Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 

 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local del Consell Comarcal 

 



 
Primer.- Que s’aprovi la sol·licitud de subvenció l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de 
contribuir al finançament a la inversió per les obres de millora de la xarxa d’abastament d’aigua 
en alta de l’Albera. 

 

Segon. - Que s’accepti la subvenció atorgada per import de 325.749,43 euros per al 
finançament de despesa per inversió real i per a l’execució de les obres descrites a la memòria 
valorada de les obres de millora de la xarxa de l’Albera, redactades per l’Enginyer Industrial 
Òscar Sòria i Garcia de maig de 2021. 

 

Tercer. - Una vegada resolt de forma definitiva l’atorgament de la subvenció, es consignarà 
l’import de 325.749,43 euros a una nova aplicació pressupostària d'ingressos 25.75102, en 
concepte de les obres de millora de la xarxa de l’Albera. 

 

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

 

Cinquè. - El termini per justificar aquesta subvenció és de 42 mesos a comptar a partir de 
l'endemà de la notificació de l'atorgament de la subvenció de conformitat amb el que preveuen 
les bases de la convocatòria. 

 

Sisè.- Notificar a l’Agència Catalana de l'Aigua aquests acords amb indicació dels recursos 
corresponents. 

 

Setè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució dels presents acords. 

 

Vuitè.- Comunicar als serveis econòmics 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:11/OS/NO/sg (Núm. Exp: 2021/598) 
ASSUMPTE: Contractació de l'obra de“Creació del Centre Interpretatiu del llagut català i el seu accés”, Colera, 
actuació en el marc de l'operació cofinançada amb el Programa operatiu FEDER 2014-2020, eix 6 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 
 
Identificació de l’expedient 
 

Expedient número 2021/598 del contracte de les obres de «Creació del Centre Interpretatiu 
del llagut català i el seu accés» en el municipi de Colera, actuació que s’inclou en l’Operació 
(GO03-000830) de «Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural 
de l’alt Empordà, en el marc del PO FEDER 2014-2020, eix 6, convocatòria regulada per 
l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març». Proposta relativa a l’aprovació de la sol·licitud de 
pròrroga de les obres. 
 

Antecedents de fet 
Atès que en data 26 de maig de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Colera, per a la gestió i execució de les accions 
del projecte de Creació del Centre Interpretatiu del llagut català i el seu accés» en el 
municipi de Colera, i amb data 21 de març de 2018 es va signar l’addenda a l’esmentat conveni. 
 
Atès que en data 19 d’agost de 2021 es es va signar el contracte amb  «REHATEC ZENIT S.L.», 
amb NIF B17900598  per l'execució de les obres corresponents al projecte per un import de 
171.033,50 € dels quals 29.683,50 € són en concepte d’IVA. 
 
Atès que el 8 de setembre de 2021, juntament amb l’empresa adjudicatària «REHATEC ZENIT 
S.L.», es va signar l’acta de comprovació del replantejament per a l’inici de les obres a dalt 
referenciades. 
 
Atès que en el punt D.2 del QCT s’indica que es podrà concedir pròrroga per termini màxim 
de 25 dies, previ l’informe favorable de la Direcció de l’obra facultativa. 
 
Vist l’informe tècnic emès per la Direcció Facultativa de l’obra, la Sr. Jordi Bertran Jordà, amb 
data 22 d’octubre de 2021, signat també per l’Alcalde-President del municipi, d’acord amb el 
representant de la contractista REHATEX ZENIT S.L., on s’informa que s’ha vist obligada la 
paralització temporalment de l’obra des del dia 8 d’octubre fins el dia 24 d’octubre de 2021 
(ambdós dies inclosos). 
 



 
L'endarreriment de la programació de les obres per la decisió del Consistori de Colera és 
deguda a l’execució simultània d’aquesta obra i les obres de «Millora de la Plaça Pi i Maragall 
i de la zona esportiva” i la de “Soterrament de les xarxes de baixa tensió i telecomunicació, 
millora de la xarxa d’aigua potable i implantació d’un tram de la xarxa d’aigües pluvials”, 
englobades en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024 
que ha estat impossible poder accedir a l’obra amb camió per a  l’evacuació de les runes i la 
portada de material a l’obra. 
  
Així doncs, l’empresa ha hagut de parar durant 10 dies laborables les obres. 
 
Atesa la sol·licitud de pròrroga de data 6 de desembre de 2021 amb ID Registre: ENTRA-2021-
15793 per part de l’empresa adjudicatària de les obres,  «REHATEC ZENIT S.L.», per finalitzar 
les obres en el temps màxim previst en el contracte. 
 
Atès que l’inici d’obra consta el dia 8 de setembre de 2021, subscrita en l’ acta de comprovació 
de replanteig, i que el termini del contracte és de 5 mesos, la previsió de finalització 
corresponia el dia 8 de febrer de 2022. 
 

Amb la pròrroga sol·licitada pel temps màxim previst en el contracte, 25 dies hàbils, seria el 
dia 15 de març de 2022. 
 
En data 20 de gener de 2022 s’ha emès informe favorable per part de les tècniques de les 
àrea de Serveis Tècnics i Turisme. 
 
En data 27 de gener de 2022, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a 
l’Àrea de secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable. 
 

Fonaments de dret 
• Conveni el 26 de maig de 2016 i Addenda al conveni signada el 21 de març del de 

2018 entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Colera, per a la 
gestió i execució de les obres. 

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

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

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

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 



 
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

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

febrer de 2014. 
• Llei de contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre (LCSP) 
• Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 

Catalunya, i la seva normativa de desplegament 
• Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans 

electrònics a l'Administració de la Generalitat. 
 

Proposta de dictamen d’acord de la Junta de Govern Local 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local: 
 

Primer.- Aprovar la pròrroga sol·licitada en l’execució de les obres de «Creació del Centre 
Interpretatiu del llagut català i el seu accés» en el municipi de Colera, actuació que 
s’inclou en l’Operació (GO03-000830) de «Conservació, foment i desenvolupament del 
patrimoni natural i cultural de l’alt Empordà, en el marc de l’operació confinançada amb el 
Programa Operatiu FEDER 2014-2020, eix 6, convocatòria regulada per l’Ordre GAH/45/2016, 
de 7 de març», per part de l’empresa adjudicatària de les obres,  «REHATEC ZENIT S.L.»,  per 
finalitzar-les en el temps màxim previst en el contracte, el dia 15 de març de 2022. 
 

Segon.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària i l’ajuntament de Colera. 
 

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 



 
R/N:11/OS/NO/ sg (Núm. Exp: 2020/1027) 
ASSUMPTE: Contractació de l'obra de Rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria  com a centre  d'interpretació natural 
(2a Fase), en el municipi de Vilafant actuació en el marc de l'operació cofinançada amb el Programa operatiu FEDER 
2014–22020, eix 6 
 
JUNTA DE GOVERN 
 
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 2020/1027 relatiu al contracte de les obres de Rehabilitació del Mas de 
Palol Sabaldòria  com a centre  d'interpretació natural (2a Fase), en el municipi de Vilafant, 
que s’inclou en l’Operació (GO03-000830) de «Conservació, foment i desenvolupament del 
patrimoni natural i cultural de l’alt Empordà, en el marc del PO FEDER 2014-2020, eix 6, 
convocatòria regulada per l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març». Proposta per l’aprovació de 
l’acord de pròrroga. 
 
Antecedents de fet 
 
Atès que en data 26 de maig de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Vilafant, per a la gestió i execució de les accions 
del projecte de Rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria  com a centre  d'interpretació natural 
(2a Fase), en el municipi de Vilafant, i amb data 30 de juliol de 2018 es va signar l’addenda a 
l’esmentat conveni. 
 
Atès que en data 27 de juliol de 2021 es va signar el contracte amb  «Moiras Serviobra S.L., 
amb NIF B67390369» per l'execució de les obres corresponents al projecte per un import de 
165.405,87€ dels quals 136.699,07€ es corresponen al preu del contracte i 28.706,80€ a l'IVA 
 
Atès que l’1 de setembre de 2021, juntament amb l’empresa adjudicatària «Moiras Serviobra 
S.L , es va signar l’acta de comprovació del replanteig per a l’inici de les obres a dalt 
referenciades. 
 
Atesa la sol·licitud de pròrroga de data 3 de gener de 2022 amb ID Registre: ENTRA-2022-84 
per part de l’empresa adjudicatària de les obres,  «MOIRAS SERVIOBRA S.L.», per finalitzar 
les obres en el temps màxim previst en el contracte, el dia 8 de març de 2022. 
 
Atès que en el punt D.2 del QCT s’indica que es podrà concedir pròrroga per termini màxim 
de 25 dies, previ l’informe favorable de la Direcció de l’obra facultativa. 
 
Vist l’informe emès per la Direcció Facultativa de l’obra, la Sr. Joan Falgueras Font, amb data 
17 de gener de 2022, on s’informa favorablement l'autorització de la pròrroga de finalització 



 
dels treballs motivada per tercers, i així atendre realistament l'afectació en el calendari global 
de l'obra, de gairebé dos mesos d'absència d'instal·lador. 
 
Atès que l’inici d’obra consta el dia 1 de setembre de 2021, subscrita en l’ acta de comprovació 
de replanteig, i que el termini del contracte és de 5 mesos, la previsió de finalització 
corresponia el dia 1 de febrer de 2022. 
 
Amb la pròrroga sol·licitada pel temps màxim previst en el contracte, 25 dies hàbils, seria el 
dia 8 de març de 2022. 
 

En data 24 de gener de 2022 s’ha emès informe favorable per part de les tècniques de les 
àrea de Serveis Tècnics i Turisme. 
 
En data 27 de gener de 2022 de, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a 
l’Àrea de secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable. 
 
 
Fonaments de dret 
 

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

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

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

administracions públiques. 
 

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

 
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
 

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

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

 
• Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014. 
 



 
• Llei de contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre (LCSP). 

 
• Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 

Catalunya, i la seva normativa de desplegament. 
 

• Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans 
electrònics a l'Administració de la Generalitat. 

 

Proposta de dictamen d’acord de la Junta de Govern Local 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga sol·licitada en l’execució de les obres de Rehabilitació del Mas de 
Palol Sabaldòria  com a centre  d'interpretació natural (2a Fase), en el municipi de Vilafant, 
actuació que s’inclou en l’Operació (GO03-000830) de «Conservació, foment i 
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’alt Empordà, en el marc de l’operació 
cofinançada amb el Programa Operatiu FEDER 2014-2020, eix 6, convocatòria regulada per 
l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març», per part de l’empresa adjudicatària de les obres,  
«MOIRAS SERVIOBRA S.L.»,  per finalitzar-les en el temps màxim previst en el contracte, el 
dia 8 de març de 2022. 
 
Segon.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària i l’ajuntament de Vilafant. 
 

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 
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