
R/N:07/JMM/ns  (Núm. Exp:2022/1888)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER 

Identificació de l’expedient

Expedient núm 2022/1888 a la revocació parcial de la subvenció corresponent al programa

de Treball i Formació 2018 amb número d’expedient 2018-PRGC-12-SPOO-00052. 

Antecedents

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va presentar una sol·licitud de subvenció

Línia PRGC durada 12 mesos per un import de 38.405,60 euros, Resolució TSF/2265/2018,

d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de

subvencions per al Programa Treball i Formació, regulada a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de

setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per

al programa de Treball i Formació.

Atès que per Resolució de data 17 de desembre de 2018 es va atorgar al Consell Comarcal

de l'Alt Empordà, en concepte de subvenció, la quantitat de 38.405,60 euros, corresponent

al  programa de  Treball  i  Formació  2018 –  Línia  PRGC durada  12  mesos  amb número

d’expedient 2018 PRGC-12-SPOO-00052.

Atès que efectuada la revisió de la documentació justificativa de la subvenció  el  Servei

d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha constatat que l’import justificat correctament per l’entitat

és de 38.217,67 euros. La diferència entre l’import atorgat a l’entitat i el que el Servei Públic

d’Ocupació de Catalunya considera justificat, quantificada en 187,93 euros, és deguda a

minoració en accions formatives.

Atès que en data 4 d'octubre de 2022 i amb registre d'entrada núm. ENTRA-2022-13219 el

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), comunica l'inici de "l’expedient de revocació parcial
en la quantitat de 187,93 euros de la subvenció atorgada a l’entitat CONSELL COMARCAL
DE L'ALT EMPORDÀ, amb NIF P6700008C, corresponent al programa de Treball i Formació
2018 amb número d’expedient 2018-PRGC-12-SPOO-00052, d’acord amb el  punt 4 dels
antecedents, on es relacionen les despeses no efectuades i/o no admeses i es motiva la



seva minoració." i es dona un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la

notificació de la present resolució, com a termini per a presentar al·legacions.

En data 11 d’octubre de 2022 s’ha emès informe favorable per part del gerent. 

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

administracions públiques.

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

Llei de l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• 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).

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

• 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).

• 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 TSF/156/2018, de 20 de setembre, aprova les bases reguladores per a la

concessió de subvencions del Programa Treball i Formació 2018 – 20.

• Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a

l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.



Proposta d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.-  Aprovar  la  revocació  parcial  per  import  de  187,93 euros,  corresponent  a  la

subvenció del programa de Treball i Formació 2018 - Línia PRGC amb número d’expedient

2018-PRGC-12-SPOO-00052, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Segon.- Anular l'import de 187,93 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària d’ingressos

65.456013 del 2022.

Tercer.-   Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions

com calguin per l’execució dels presents acords.

Quart.-  Notificar a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.

Cinquè.-  Comunicar  a  l’àrea  de  Promociò  econòmica  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:07/JMM/ns  (Núm. Exp:2022/1888)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER 

Identificació de l’expedient

Expedient núm 2022/1888 relatiu a la revocació parcial  de la subvenció corresponent al

programa de Treball i Formació 2018 amb número d’expedient 2018-COOR-SPOO-00052.

Antecedents

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va presentar una sol·licitud de subvenció

Línia COOR per un import de 32.529,36 euros, Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per

la qual s’obria la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions per al

Programa Treball i Formació, regulada a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la

qual s’aprovaven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa

de Treball i Formació.

Atès que per Resolució de data 17 de desembre de 2018 es va atorgar al Consell Comarcal

de l'Alt Empordà, en concepte de subvenció, la quantitat de 32.528,96 euros, corresponent

al programa de Treball i Formació 2018 – Línia COOR amb número d’expedient 2018-COOR-

SPOO-00052.

Atès que efectuada la revisió de la documentació justificativa de la subvenció,  el Servei

d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha constatat que l’import justificat correctament pel Consell

Comarcal de l'Alt Empordà és de 27.539,00 euros. La diferència entre l’import atorgat a

l’entitat i el que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya considera justificat, quantificada

en 4.989,96 euros, és deguda a minoració per hores no executades.

Atès que en data 4 d'octubre de 2022 i amb registre d'entrada núm. ENTRA-2022-13259 el

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), comunica l'inici de "l’expedient de revocació parcial
en la quantitat de 4.989,96 euros de la subvenció atorgada a l’entitat CONSELL COMARCAL
DE L'ALT EMPORDÀ, amb NIF P6700008C, corresponent al programa de Treball i Formació
2018  amb  número  d’expedient  2018-COOR-SPOO-00052,  d’acord  amb  el  punt  4  dels
antecedents, on es relacionen les despeses no efectuades i/o no admeses i es motiva la



seva minoració." i es dona un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la

notificació de la present resolució, com a termini per a presentar al·legacions.

En data 11 d’octubre de 2022 s’ha emès informe favorable per part del gerent. 

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

administracions públiques.

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

Llei de l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• 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).

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

• 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).

• 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 TSF/156/2018, de 20 de setembre, aprova les bases reguladores per a la

concessió de subvencions del Programa Treball i Formació 2018 – 20.

• Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a

l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.



Proposta d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.-  Aprovar  la revocació  parcial  per import  de 4.989,96 euros,  corresponent a  la

subvenció del programa de Treball i Formació 2018 – Línia PRGC amb número d’expedient

2018-COOR-SPOO-00052, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Segon.-  Anular  l'import  de  4.989,96  euros  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària

d’ingressos 65.456013 del 2022.

Tercer.-   Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions

com calguin per l’execució dels presents acords.

Quart.-  Notificar a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.

Cinquè.-  Comunicar  a  l’àrea  de  Promociò  econòmica  aquests  acords  per  al  seu

coneixement i als efectes oportuns.

RECURSOS

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que
l'ha dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”

Figueres, a la data de la signatura electrònica



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2021/749)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació mixta de subministrament i de serveis per la adquisició,

implementació  i  manteniment  d’un gestor  integral  d’administració  electrònica.  Aprovació

informe resultats consulta prelimina  r.-  

Antecedents fet

Per acord de la Junta de Govern de data 15 de juny de 2021 es va disposar realitzar una

consulta  prèvia  de  mercat  per  a  l’estudi  i  posterior  licitació  del  contracte  mixt  de

subministraments i de serveis per la adquisició, implementació i manteniment d’un gestor

integral d’administració electrònica per al Consell Comarcal.

La consulta preliminar es va publicar en el perfil del contractant en data 7 de juliol de 2021 i

durant el termini de presentació de propostes hi van participar les empreses SERVICIOS

MICROINFORMATICA SA, AUDIFILM CONSULTING SLU, ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA

ADMINISTRACION SA i ABS INFORMATICA SLU.

Hi  ha  hagut  amb  posterioritat  una  proposta  de  gestor  d’expedients  per  als  consells

comarcals ofert per la Diputació de Girona.

S’ha  incorporat  a  l’expedient  informe tècnic  de  data  9 de  setembre  de  2022,  amb les

conclusions  de  la  consulta  preliminar  i  la  proposta  de  no  iniciar  cap  procediment

d’adjudicació.

La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrit  a  l’àrea  de  Secretaria,  informa

favorablement la present proposta d’acord.

Fonaments de dret

• art. 115 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic



Proposta d’acord

Per tant, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Aprovar l’informe tècnic de data 9 de setembre de 2022 subscrit pel cap de l’àrea

de Noves Tecnologies i la tècnica d’arxiu i gestió documental.

Segon.- Determinar la no conveniència d’iniciar un procediment de licitació del contracte

mixt de subministraments i de serveis per la adquisició, implementació i manteniment d’un

gestor integral d’administració electrònica per al Consell Comarcal.

Tercer.- Publicar el present acord  i l’informe tècnic de data 9 de setembre de 2022 al perfil
del contractant del Consell Comarcal.

Quart  .  - Autoritzar la presidència i la gerència perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l’execució del present acord.

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.



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp: 2022/826)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  dels  serveis  d'atenció  psicològica  a  adolescents  en

situació de vulnerabilitat i a les seves figures parentals . Es declara deserta la licitació.-

Antecedents de fet 

Per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2022 es va aprovar l’expedient de

contractació dels serveis d’atenció psicològica a adolescents en situació de vulnerabilitat i a

les seves figures parentals i es va disposar convocar la licitació, per procediment obert i

tramitació ordinària,  amb un pressupost base de licitació de 74.416,32€, IVA inclòs, dels

quals 67.651,20€ corresponen al preu del contracte i 6.765,12€ a l’ d'IVA (10%),  i una

durada de tres anys.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 8 de juliol de 2022,

es va presentar una única oferta per part del Sr. Àlex Araujo Torroella.

La Mesa de Contractació, reunida en sessió de data 6 d’octubre de 2022, un cop practicada

la valoració de les ofertes, va proposar l’adjudicació del contracte a favor del Sr. Àlex Araujo

Torroella.

Per acord de la Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2022 es va disposar requerir el Sr.

Àlex Araujo Torroella perquè, amb caràcter previ a l’adjudicació i  en el termini de deu dies

hàbils,  aportés  la  documentació  prevista  a  la  clàusula  15.2  del  plec  de  clàusules

administratives particulars per al cas d’aquelles empreses no inscrites al Registre Elèctrònic

d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades



del  Sector  Públic  (ROLECE),  entre  la  qual  figura  la  documentació  acreditativa  de  la

solvència.

El Sr. Àlex Araujo Torroella ha donat compliment en termini a l’esmentat requeriment

Examinada la documentació  aportada pel Sr. Àlex Araujo Torroella  es constata que, en

relació al criteri de selecció relatiu a la solvència econòmica i financera, que fa referència  al

volum de negoci  dels darrers tres anys conclosos,  no s’acredita el volum mínim de negoci

exigit a l’apartat G del quadre de característiques, en relació a la clàusula desena del plec

de clàusules administratives particulars (33.825,60€).

La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrit  a  l’àrea  de  Secretaria,  informa

favorablement la present proposta d’acord.

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 a l’adopció del present acord és la Junta de Govern

Proposta d’acord

Per tant, proposo a la Junta de Govern: 

Primer.- Excloure de la licitació el Sr. Alex Araujo Torroella per no haver pogut acreditar el

volum de negoci mínim exigit per a l’any de major volum dels darrers tres anys conclosos

(33.825,60€), a l’efecte de donar compliment al criteri de  solvència econòmica i financera

establert en el plec de clàusules administratives particulars.

Segon.-  Declarar  deserta  la licitació  dels  serveis  d'atenció  psicològica a adolescents en

situació de vulnerabilitat i a les seves figures parentals atès que l’oferta del Sr. Àlex Araujo

Torroella era l’única oferta presentada.



Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i publicar-lo al perfil del contractant del

Consell Comarcal.

Quart.-  Facultar  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  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
recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N: 02/LS/pa (Núm. Exp: 2022/1671)

JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del subministrament de contenidors de càrrega lateral i
de contenidors de càrrega superior per a la recollida selectiva de residus. a) Aprovació de
l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet 

La cap de l’àrea de Medi Ambient ha emès informe memòria de data 12 de setembre de

2022,  esmenat  en  data  17  d’octubre  de  2022,  en  què  es  proposa  la  contractació  del

subministrament de contenidors de càrrega lateral i de contenidors de càrrega superior per

al servei comarcal de recollida selectiva de paper, vidre i envasos lleugers.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els

objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència delegada, prevista a la fitxa núm.

11.6 del Programa d’Actuació Comarcal.

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

prescripcions tècniques

El  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  l’expedient  de  contractació  han  estat

informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació en data 28 de setembre de

2022.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció 

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic



• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 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.

• 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

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

Primer. Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de Medi Ambient en data 12

de setembre de 2022 i esmenat en data 17 d’octubre de 2022.

Segon.  Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de contenidors de càrrega

lateral i de contenidors de càrrega superior per a la recollida selectiva de residus.

Tercer.  Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de contenidors de càrrega

lateral i de contenidors de càrrega superior per a la recollida selectiva de residus, dividit en

dos lots:

Lot 1.- Subministrament de contenidors de càrrega lateral per a la recollida selectiva de

residus i els seus elements d’alineació inferior.

Lot 2.  Subministrament de contenidors  metàl.lics  de càrrega superior  per a  la  recollida

selectiva de residus.

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques  reguladors del contracte.

Cinquè.- Convocar la licitació del subministrament de contenidors de càrrega lateral i de

contenidors de càrrega superior per a la recollida selectiva de residus per procediment obert



amb una pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària i amb un pressupost base de

licitació,   formulat  en termes de preus  unitaris,  de 129.155,40€, IVA inclòs,  dels  quals

106.740,00€ corresponen al preu del contracte i 22.415,40€ a l’IVA.

El pressupost base de licitació per a cada lot és el següent: 

LOT 1: 83.853,00€, IVA inclòs, dels quals 69.300,00€ corresponen al preu del contracte i

14.553,00€ a l’IVA.

LOT 2: 45.302,40€, IVA inclòs, dels quals 37.440,00€ corresponen al preu del contracte i

7.862,40€ a l’IVA.

La durada del contracte per a ambdós lots és de dos anys

Sisè. Autoritzar  la despesa derivada de la present contractació,  per un import total  de

129.155,40€, dels quals 83.853,00€ corresponen al lot 1 i  45.30,40€ al lot 2,  amb càrrec a

l’aplicació 45.1621.6230201 del pressupost, i amb la periodificació següent:

Anualitat LOT Import IVA exclòs IVA Import total

2022 1 34.650,00€ 7.276,50€ 41.926,50€

2023 1 34.650,00€ 7.276,50€ 41.926,50€

TOTAL LOT 1 69.300,00€ 14.553,00€ 83.853,00€

2022 2 18.720,00€ 3.931,20€ 22.651,20€

2023 2 18.720,00€ 3.921,20€ 22.651,20€

TOTAL LOT 2 37.440,00€ 7.862,40€ 45.302,40€

TOTAL LOT 1+2 106.740,00€ 22.541,40€ 129.155,40€

Per a l’exercici 2023 resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el

pressupost corresponent.



Setè . Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell

Comarcal per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des del dia següent a

la  data  de  la  seva  publicació  les  empreses  interessades  puguin  presentar  les  seves

propostes.

Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per  a l’execució del present acord.

Setè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de Medi Ambient

del Consell Comarcal.

RECURSOS

Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la interposició
del  recurs  contenciós  administratiu.  El  termini  per  interposar  el  recurs  especial  en  matèria  de
contractació pública serà de 15 dies hàbils,  a comptar des de la data de publicació al  perfil  del
contractar.  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 de la publicació al perfil del contractant.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.


