
INFORME  RELATIU  A  L'INCOMPLIMENT  DEL  TERMINI  PER  DONAR

CONFORMITAT O  REBUTJAR FACTURES  A  REMETRE  A  LA  JUNTA DE GOVERN

LOCAL

Seguint les instruccions de la Circular 01/2022 de la intervenció del Consell Comarcal de

l'Alt Empordà sobre els terminis per rebutjar o donar conformitat a les factures per béns o

serveis, informo:

•  Que actualment INTERVENCIÓ té constància d'un total  de  11  factures pendents de

conformar segons llistat adjunt, per un import total de 5.854,24 euros, sobre les quals

han transcorregut els terminis de conformitat o rebuig establerts a les Bases d'Execució

del  Pressupost  vigents  (Base  13  rebuig  per  pertànyer  a  altra  àrea,:  5  dies  hàbils  /

conformitat o retorn proveïdor: 5 dies hàbils).

Relaciono en aquest informe tots els IFAC elaborats per les àrees corresponents, així com les

àrees que tot i tenir factures endarrerides no han emès l'informe corresponent. Així mateix

faig constar el cas d'àrees que, tot i tenir un volum important de facturació han complert

degudament els terminis i tenen totes les factures tramitades.

ÀREA PRESIDÈNCIA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SERVEIS GENERALS 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA INFORMÀTICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SECRETARIA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA RECURSOS HUMANS 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SERVEIS TÈCNICS 6,74 € IFAC ELABORAT

ÀREA TURISME 0,00€ COMPLERT TERMINI

ÀREA CULTURA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA EDUCACIÓ 5.851,50 € IFAC ELABORAT

ÀREA BENESTAR SOCIAL 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA MEDI AMBIENT 0,00€ COMPLERT TERMINI

ÀREA MEDI AMBIENT-CTR 0,00€ IFAC ELABORAT

ÀREA JOVENTUT 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA CONSUM 0,00 € COMPLERT TERMINI



TOTAL 5.858,24 €

Figueres, el dia que signo aquest document.

Relació factures que han incomplert el termini de conformitat.

Factures pendents de firmar enviades fins 16/06/2022

Data 
Tramitació

N.   
d'entrada Data N. de document Data doc. Import total Tercer Nom Text Explicatiu Oficina

10/01/2022 F/2022/74 08/01/2022 FV2112-00807 31/12/2021 663,75 B59803825 SERHS FOOD
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR 
DES.21 Educació

08/02/2022 F/2022/298 05/02/2022 FV2201-01099 31/01/2022 663,75 B59803825 SERHS FOOD
AREA SL

SERHS FOOD PREU HORA 
MONITOR GENER 22 Educació

15/02/2022 F/2022/353 11/02/2022 FV2201-01152 31/01/2022 192,01 B59803825 SERHS FOOD
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR 
GENER 22 Educació

15/02/2022 F/2022/372 11/02/2022 FV2201-01173 31/01/2022 1.297,19 B59803825 SERHS FOOD
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR 
OCT.21 Educació

02/03/2022 F/2022/479 02/03/2022 FV2202-00571 28/02/2022 663,75 B59803825 SERHS FOOD
AREA SL

SERHS FOOD PREU HORA 
MONITOR 
ESC.M.PEDROLO FEBRER 
22

Educació

05/04/2022 F/2022/766 04/04/2022 FV2203-00753 31/03/2022 170,91 B59803825
SERHS FOOD
AREA SL

SERSH FOOD GENER 22 
AJUTS MENADOR ESC STA 
CECILIA

Educació

05/04/2022 F/2022/767 04/04/2022 FV2203-00754 31/03/2022 208,89 B59803825
SERHS FOOD
AREA SL

SERHS FOOD FEBRER 22 
AJUTS MENJADOR ESC 
STA CECILIA

Educació

07/04/2022 F/2022/796 05/04/2022 FV2203-00893 31/03/2022 663,75 B59803825
SERHS FOOD
AREA SL

SERHS FOOD MONITOR 
MENJADOR ESC MANUEL 
PEDROLO

Educació

04/05/2022 F/2022/998 02/05/2022 FV2204-00727 30/04/2022 663,75 B59803825
SERHS FOOD
AREA SL

SERHS FOOD ABRIL 22 
MENJADOR MONITOR 
ESC.M.PEDROLO

Educació

14/06/2022 F/2022/1388 13/06/2022 FV2205-00818 31/05/2022 663,75 B59803825
SERHS FOOD
AREA SL

SERHS FOOD MAIG 22 
MENJADOR MONITOR 
M.PEDROLO

Educació

16/06/2022 F/2022/1398 15/06/2022

082036694902 
0313 
PMR201N02941
92

09/06/2022 6,74 A81948077
ENDESA 
ENERGIA 
SAU

ENDESA LLUM 5/5/22-
7/6/22 C.SANT LLATZER 
21 BXS

Serveis 
Tècnics

          

    TOTAL 5.858,24     



PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient número 2018/1223 relatiu a l’aprovació de la segona pròrroga del contracte pel

servei  de  recollida  d’animals  domèstics  abandonats  o  perduts  a  la  comarca  de  l'Alt

Empordà.- Aprovació 2  a   pròrroga.-  

Fets

1.-  L’entitat  Associació  Protectora  d’Animals  i  Plantes  de  Figueres,  amb  CIF  núm.

G17068024, presta el  servei  de recollida d’animals domèstics abandonats o perduts i  de

gestió i control de colònies de gats del Consell Comarcal en virtut del contracte, dividit en

dos lots, adjudicat en data 17 de juliol per la Presidència del Consell Comarcal, per avocació

de la competència delegada en la Junta de Govern del Consell Comarcal mitjançant resolució

de data 15 de juliol de 2015, per un import  de:

• Lot 1  : 229.546,12€, IVA exclòs (277.750,80€, IVA inclòs), amb els preus unitaris

indicats a l’oferta i un termini d’execució de dos anys, prorrogables anualment fins

a dos anys més.

2.- El contracte del Lot 1 es va formalitzar en data 28 d’agost de 2019 i el seu termini

d’execució es va iniciar l’1 de setembre de 2019 i va finalitzar el 31 d’agost de 2021. Es va

prorrogar un any, des de l’1 de setembre de 2021 fins el 31 d’agost de 2022.

El servei s’ha estat prestant durant tot aquest període de forma satisfactòria.

Hi ha consignació a l’aplicació  45.31100.2279902 del pressupost per atendre la despesa

derivada de la pròrroga de l’esmentat servei.

La despesa màxima corresponent al Lot 1 prevista derivada de la pròrroga és la següent:

Setembre 2022 – Agost 2023 153.884,59€, IVA inclòs

3.- En data 16 de juny de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Medi Ambient.



4.- En data 16 de juny 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.

5.- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015 d'1  d'octubre de 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).

• 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, per la que es transposen

a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.-  Acordar  la  segona  pròrroga  del  contracte  del  servei  de  recollida  d’animals

domèstics abandonats o perduts  a favor de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de

Figueres, amb CIF G17068024, per un import de 153.884,59€, IVA inclòs, en els seus propis

termes  i  pel  termini  d’un  any,  de  manera  que  els  efectes  administratius  i  econòmics

d’aquesta seran des de l’1 de setembre de 2022 fins al 31 d’agost de 2023.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la present pròrroga de contractació,

per un import total de 153.884,59€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 45.31100.2279902

del pressupost vigent amb la periodificació següent:



Anualitat Import (sense iva) IVA (21%) Import (iva inclòs)

Setembre a Desembre 2022 42.392,45 € 8.902,41 € 51.294,86 €

Gener a Agost 2023 84.784,90 € 17.804,83 € 102.589,73 €

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

corresponents pressupostos.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos corresponents 

Quart.-  Comunicar aquest acord a l’àrea de serveis econòmics d’aquest Consell Comarcal

per al seu coneixement i als efectes adients.

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

calguin per 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.



PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient número 2018/1223 relatiu a l’aprovació de la 2a pròrroga del contracte de servei

de  gestió  i  control  de  colònies  de  gats  a  la  comarca  de  l'Alt  Empordà.-  Aprovació  2  a  

pròrroga.-

Fets

1.-  L’entitat  Associació  Protectora  d’Animals  i  Plantes  de  Figueres,  amb  CIF  núm.

G17068024, presta el  servei  de recollida d’animals domèstics abandonats o perduts i  de

gestió i control de colònies de gats del Consell Comarcal en virtut del contracte, dividit en

dos lots, adjudicat en data 17 de juliol per la Presidència del Consell Comarcal, per avocació

de la competència delegada en la Junta de Govern del Consell Comarcal mitjançant resolució

de data 15 de juliol de 2015, per un import  de:

• Lot  2  :  24.234,82€, IVA exclòs  (29.324,14€,  IVA inclòs),  amb els  preus unitaris

indicats a l’oferta i un termini d’execució de dos anys, prorrogables anualment fins

a dos anys més.

2.- El contracte del Lot 2 es va formalitzar en data 28 d’agost de 2019 i  el seu termini

d’execució  es va iniciar l’1 de setembre de 2019 i va finalitzar el 31 d’agost de 2021. Es va

prorrogar un any, des de l’1 de setembre de 2021 fins el 31 d’agost de 2022.

El servei s’ha estat prestant durant tot aquest període de forma satisfactòria.

Hi ha consignació a l’aplicació  45.31100.2279902 del pressupost per atendre la despesa

derivada de la pròrroga de l’esmentat servei.

La despesa màxima corresponent al Lot 2 prevista derivada de la pròrroga és la següent:

Setembre 2022 – Agost 2023 15.593,73€, IVA inclòs

3.- En data 16 de juny de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Medi Ambient.



4.- En data 16 de juny 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.

5.- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015 d'1  d'octubre de 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).

• 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, per la que es transposen

a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Acordar la segona pròrroga del contracte del servei de gestió i control de colònies

de  gats  a  favor  de  l’Associació  Protectora  d’Animals  i  Plantes  de  Figueres,  amb  CIF

G17068024, per un import de 15.593,73€, IVA inclòs, en els seus propis termes i pel termini

d’un any, de manera que els efectes administratius i econòmics d’aquesta seran des de l’1

de setembre de 2022 fins al 31 d’agost de 2023.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la present pròrroga de contractació,

per un import total de 15.593,73€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 45.31100.2279902 del

pressupost vigent amb la periodificació següent:



Anualitat Import (sense iva) IVA (21%) Import (iva inclòs)

Setembre a Desembre 2022 4.295,79 € 902,12 € 5.197,91 €

Gener a Agost 2023 8.591,59 € 1.804,23 € 10.395,82 €

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

corresponents pressupostos.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos corresponents 

Quart.-  Comunicar aquest acord a l’àrea de serveis econòmics d’aquest Consell Comarcal

per al seu coneixement i als efectes adients.

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

calguin per 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.


