
R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2022/961)

JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D'ACORD  A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al contracte per a la substitució del Centre de Processament de Dades,
basat en l’acord marc per al subministrament d’equips informàtics i determinades llicències
de  programari  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya,  lot  9-  «Servidors
hiperconvergents  en  modalitat  de  compra.  a)  Retroacció  de  l’expedient.  b) Aprovació
expedient contractació.-

Fets

La Junta de Govern, en sessió de data 20 de setembre de 2022, va aprovar l’expedient de

contractació  del  subministrament,  posada  en  marxa  i  configuració  d'una  nova

infraestructura  hiperconvergent,  formada  per  tres  nous  servidors  físics  i  les  pertinents

llicències de sofftware, per la substitució del Centre de Processament de Dades (CPD) i

l’inici  del  procediment  per  a  l’adjudicació  del  citat  contracte  basat  en  l’acord  marc  de

subministrament  d’equips  informàtics  i  determinades  llicències  de  programari  amb

destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.09  de l’ACM); va aprovar el

plec de  prescripcions tècniques reguladors del contracte i va disposar convidar a la licitació

les empreses adjudicatàries del lot 9 de l’acord perquè en el termini de dotze dies hàbils a

comptar des de l’endemà de l’enviament de la invitació presentessin les seves ofertes.

Durant el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 17 d’octubre de 2022, s’ha

presentat una oferta per part de l’empresa Servicios Microinformàtica SA.

En data 17 d’octubre de 2022 el cap de l’àrea d’Informàtica ha emès informe segons el qual

s’han detectat  errors substancials esmenables en el plec de prescripcions tècniques.

S’ha incorporat a l’expedient el plec de prescripcions tècniques modificat 

Consta  a l’expedient informe jurídic favorable de data 19 d’octubre de 2022

Consta a l’expedient certificat d’existència de crèdit



Fonaments de dret

• Article 123 de la LCSP

• Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL,
en la redacció donada per la LRSAL.

• Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

• Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

• Articles 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant  la  signatura  per  les  parts  del  contracte  dels  corresponents  documents
contractuals.

• L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la
LCSP.

• L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen
pel  PCAP i  pel  PPT,  els  quals  tenen caràcter  contractual,  així  com per  la  resta  de
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels
ens locals.

• 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).

• L'òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern Local, d'acord

amb l’establert  a la Disposició addicional  segona de la Llei  de Contractes del  Sector

Públic (LCSP) i en virtut de la delegació de competències de la Presidència en favor de la

Junta de Govern Local en data 17 de juliol de 2019.

ACORDS

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

Primer.- Retrotreure les actuacions del procediment de contractació al moment de redacció

dels documents preparatoris de la licitació.



Segon.-  Aprovar novament l’expedient de contractació, amb la incorporació del  plec de

prescripcions tècniques modificat.

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

100.000,00€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.62600 del pressupost

Quart.- Convidar a la licitació les empreses adjudicatàries del lot 9 de l’acord marc per tal
que en el termini de dotze dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’enviament de la
invitació presentin les seves ofertes:

Empresa Dades de contacte

BECHTLE DIRECT SLU
Josep  Sanchez,  jose.sanchez@bechtle.com,
691.357.989 / 936.222.277

INETUM ESPAÑA SA
Eduardo  Conesa,  eduardo.conesa@inetum.com,
610.511.116/ 932.162.100

ITGLOBAL SL
Ricard  Farré,  rfarre@itglobal.es,  677.960.113  /
932.388.780

OMEGA PERIPHERALS SL
Lili  Fuentes,  lfuentes@omega-peripherals.com,
638.220.222

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU
Jordi  Ribalaygue,  jordir@becomit.com,
605.322.478 / 931.599.458

RICOH ESPAÑA SLU
Sergi  Ortega,  sergi.ortega@ricoh.es,
670.382.232 / 932.957.645

SAYTEL  SERVICIOS
INFORMATICOS SA

Àlex  Olmos,  homologacio.acm@seidor.es,
617.361.777 / 902.995.374

SERVICIOS  MICROINFORMÁTICA
SA

Oriol  López,  orilopez@semic.es,  620.560.549  /
973.280.800.



TELEFONICA SA Arturo  Castro,  comandesacm@telefonica.com,

TICNOVA QUALITY TEAM SL
Jordi Garcia, jgarciar@ticnova.org, 659.194.161 /
977.309.183.

Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa Servicios Microinformática SA, tot fent-li
avinent que la seva oferta restarà sense obrir.

Sisè- Facultar indistintament la presidenta 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 d’Informàtica del
Consell Comarcal. 

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  publicació.
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.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N: 02/LS/pa (Núm. Exp: 2021/1549)

JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  servei  de  recollida   de  les  fraccions  resta   i
voluminosos  dels  residus  municipals  d’Avinyonet  de  Puigventós,  Cistella  i  Vilanant.  a)
Retroacció de l’expedient. b) Aprovació de l'expedient. c) Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet 

Per acord de la Junta  de Govern de data 26 de juliol del 2022 es va disposar, entre altres,

iniciar l’expedient de contractació del servei de recollida de les fraccions resta i voluminosos

dels residus municipals d’Avinyonet de Puigventós, Cistella i Vilanant;  aprovar l’expedient

de  contractació;  aprovar   el  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de

prescripcions  tècniques  reguladors  del  contracte  i  convocar  la  licitació  per  procediment

obert i tramitació ordinària.

L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant del Consell Comarcal en data 29

d’agost de 2022, sense que durant el termini de presentació d’ofertes, que va finalitzar el

dia  13 de setembre de 2022, es presentés cap oferta.

En  data  12  de  setembre  de  2022  l’empresa  SERSALL  SL  va  presentar  un  escrit

d’al.legacions.

En data  23 de  setembre de 2022 la  cap  de  l’àrea de  Medi  Ambient,  a  la  vista  de les

al.legacions presentades per SERSALL SL,  va emetre informe segons el  qual  va s’havia

produït  un error en l’establiment del valor residual pendent d’amortització dels contenidors

(annex 2 del plec de prescripcions tècniques) i en l’establiment dels costos salarials del

personal a subrogar, del qual se’n derivaria un increment del preu del contracte, i  en què

es proposa, en tractar-se d’errors esmenables de caràcter substancial, la retroacció de les

actuacions  de  l’expedient  de  contractació  al  moment  de  redacció  dels  documents

preparatoris de la licitació.



La cap de l’àrea de Medi Ambient ha emès informe memòria de data 26 de setembre de

2022  en  què  proposa  la  contractació  del  servei  de  recollida  de  les  fraccions  resta   i

voluminosos dels residus municipals d’Avinyonet de Puigventós, Cistella i Vilanant que, per

delegació gestiona el Consell Comarcal.

El  servei  inclou la recollida de les fraccions resta i  voluminosos i  el  transport d’aquests

residus fins a les plantes de tractament autoritzades a la comarca.

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

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 25 d’octubre  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, proposo a la Junta de Govern Local:

Primer.- Retrotreure les actuacions de l’expedient de contractació  del  servei de recollida

de les  fraccions  resta  i  voluminosos dels  residus municipals  d’Avinyonet  de Puigventós,

Cistella i Vilanant al moment de redacció dels documents preparatoris de la licitació. 

Segon.- Iniciar novament l’expedient de contractació del servei de recollida de les fraccions

resta i voluminosos dels residus municipals d’Avinyonet de Puigventós

Tercer.- Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de Medi Ambient del  Consell

Comarcal de l’Alt Empordà en data 26 de setembre de 2022.

Quart.- Aprovar l’expedient de contractació.

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

tècniques reguladors del contracte.

Sisè.- Convocar,  per  procediment  obert  i  tramitació  ordinària,  la  licitació  del  servei  de

recollida  de  les  fraccions  resta  i  voluminosos  dels  residus  municipals  d’Avinyonet  de

Puigventós,  Cistella  i  Vilanant,  amb un pressupost  base de licitació  de 75.632,61€, IVA

inclòs, dels quals 67.445,14€ corresponen al preu del contracte i 8.187,47€ a l’  d'IVA i una

durada d’un any, amb possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

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

75.632,61€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 45.1621.2279902 del pressupost i amb la

periodificació següent: 

Import, IVA exclòs IVA Import, IVA inclòs

2022 33.722,57€ 4.093,73€ 37.816,30€

2023 33.722,57€ 4.093,74€ 37.816,31€

Total 65.445,14€ 8.187,47€ 75.632,61€

En  tractar-se  d’una  despesa  plurianual,  per  a  l’exercici  2023  resta  condicionada  a

l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost.

Vuitè.-  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 de l’endemà de la

seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.



Novè.- Notificar el present acord a l’empresa SERSALL SL  

Desè  -   Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de Medi Ambient

del Consell Comarcal.

Onzè.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant 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:

- 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 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.  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



R/N:11/OS/sg (Núm. Exp:2022/1991)
Assumpte: Sol·licitud de pròrroga per l’execució de l’Operació: PECT GIRONA PATRIMONI ACTIU  Valorització del
patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d’Empordà: un patrimoni viu i actiu. 

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació expedient

Expedient número 2022/1991 relatiu a l’Operació PECT: Girona Patrimoni Actiu. Operació 4:
Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d'Empordà. Proposta d’acord
de la sol·licitud de pròrroga.

Fets

En data del 6 d’agost de 2019 es va publicar ORDRE PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual
s'aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  selecció  de  projectes  d'especialització  i
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER
de Catalunya 2014-2020, i s’obre la convocatòria.

En  data  del  13  de  novembre  de  2020,  mitjançant  l’ORDRE  PRE/197/2020,de  10  de
novembre, de  modificació de l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial
(PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020, i de la respectiva convocatòria  efectuada per la Resolució PRE/2266/2019, de 14
d'agost, es va realitzar modificació de les bases, que modificava diversos aspectes de la
convocatòria, entre ells la base 2.6 i els terminis que preveia. 

En data del 12 d’abril del 2021, el projecte i operació objecte d’aquesta proposta van ser
seleccionats mitjançant resolució, els quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de
l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  amb  codi  PR15-019118.  En  aquesta
resolució,  emesa  per  la  Secretaria  d’Administracions  Locals  i  Relacions  amb  l’Aran,
s’ampliava el període elegible fins a 31 de desembre del 2022, i es marcava la data màxima
per sol·licitar la pròrroga a 30 de novembre del 2022.

Que, mitjançant l’Acord de Junta de Govern de data 27 d’abril de 2021 el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà ha acceptat  la subvenció de 112.750,58 euros, per a l’operació PECT:
Girona Patrimoni Actiu. Operació 4: Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la
Garriga d'Empordà presentat.



Mitjançant l’ORDRE PRE/208/2022, de 15 de setembre, s’eliminava de les bases l’obligació
d’assolir un 50% de l’execució de l’operació per a sol·licitar la pròrroga de l’operació.

Estat de l’operació objecte de la sol·licitud

En el moment de redactar l’informe justificatiu de la sol·licitud de la pròrroga, l’operació
està iniciada i en execució.

En data  27 d’abril  de  2021 la  Junta  de Govern del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà
accepta la subvenció en la seva totalitat, i per acord del mateix òrgan en data  11 de maig
de 2021  aprova el conveni de col·laboració signat per totes les entitats que formen part del
PECT «Girona Patrimoni Actiu». Dit conveni de col·laboració és entre el  la Diputació de
Girona, la Universitat de Girona, l’Ajuntament d’Amer, l’Ajuntament d’Anglès, l’Ajuntament
de  Roses,  l’Ajuntament  de  Sant  Joan  de  les  Abadesses,  l'Associació  Greta,  el  Consell
Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  La Unió  Intersectorial  Empresarial  del  Ripollès,  la  Fundació
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, la Unió d’Empresaris de la Construcció i
l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya
(ADRINOC) per a dur a terme el projecte d’especialització i competitivitat territorial.

Per  acord  de  Ple  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  en data  27  de  juliol  de  2021
s’aprova el conveni de col·laboració signat pels ajuntaments de: Avinyonet de Puigventós,
Biure, Llers, Pont de Molins i Vilanant que formen part del PECT: Girona Patrimoni Actiu.
Operació 4: Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d'Empordà.
Aquests municipis no conten amb cap ens de gestió directe, per tant el Consell Comarcal de
l’Alt  Empordà  es  fa  càrrec  d’executar  aquest  projecte,  i  per  aquest  motiu,   aquests
ajuntaments han d’aportar la part proporcional del finançament del projecte que correspon
a l’ens gestor. Per això s’ha signat el citat conveni de col·laboració. 

Mitjançant Decret de Presidència de data 11 d’octubre de 2021, s’acorda l’aprovació de les
bases reguladores  del procés selectiu per a la contractació d’un/a Tècnic/a de grau mig en
el marc del  PECT: Girona Patrimoni Actiu. Operació 4: Valorització del patrimoni cultural de
la pedra seca a la Garriga d'Empordà. Segons aprovació de les bases i convocatòria de data
27 d’octubre  de  2021 (BOP 207)  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  inicia  el  procés
selectiu per la contractació del personal imputat a l’operació. 

En data 10 de gener de 2021 es va publicar el resultat final del corresponent procés selectiu
per a la contractació d’un Tècnic/a de grau mig, amb el resultat de dos aspirants aprovats.
Pel que fa necessitats de contractació es proposa la contractació laboral, per obra o servei
determinat del tècnic seleccionat, amb la puntuació més alta, amb efectes a la data 7 de
febrer de 2022. 



Amb l’afectació de  la reforma laboral el contracte per obra o servei determinat que ja no és
vigent,  a no ser que es pugui acollir  a la Disposició Addicional  5ª del Reial  Decret Llei
32/2021, on es preveu la contractació temporal per durada determinada per a l’execució de
programes de caràcter temporal amb finançament provinent de Fons Europeus de la Unió
Europea, en data  9 de febrer de 2022 s’insta a la Diputació de Girona que, com a ens
coordinador  de  l'Operació   PECT:  Girona  Patrimoni  Actiu.  Operació  4:  Valorització  del
patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d'Empordà sol·liciti a la DGAL autorització
per contractar funcionaris interins pel desenvolupament de l'operació del PECT a causa del
canvi de la normativa laboral (RDL 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a
la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la transformació del mercat de
treball). 

En data  20 de setembre de 2022, es publica la segona modificació de les bases  de l'Ordre
PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de
projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, aquestes modificacions afecten alguns
apartats  de  les  bases  reguladores  que  requereixen  una  regulació  més  adequada  a  les
circumstàncies actuals, en què el finançament dels ajuts prové de fons propis. Per aquest
motiu, s'eliminen les referències que les bases reguladores fan al Programa Operatiu FEDER
2014-2020  perquè  aquest  no  és  aplicable  a  aquesta  línia  d'ajuts  i  per  altre  banda  la
modificació de la norma reguladora de la convocatòria per tal de permetre  el nomenament
de  personal  funcionari  interí  com  l'ús  d'altres  tipologies  contractuals  de  personal  que
anteriorment es consideraven despeses no elegibles, a fi  de no posar impediments a la
viabilitat dels projectes endegats.

Un  cop  vista  la  segona  modificació  de  les  bases  es  recupera  el  procediment  per  la
contractació  del   Tècnic/a  de  grau  mig  en  el  marc  del PECT:  Girona  Patrimoni  Actiu.
Operació 4: Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d'Empordà, i un
cop informats als candidats seleccionats,  ambdós candidats renuncien a la plaça. Aquest
procès de contractació queda desert.

Si bé no s’ha presentat despesa en la proposta de certificació 2204, sí que s’ha realitzat un
primer procés selectiu ( es presenta documentació acreditativa al Sifecat 1420) i s’ha iniciat
un segon procés  de selecció per a la contractació d'un tècnic A2, a jornada complerta,
funcionari  interí,  la  durada  de  la  seva  contractació  anirà  condicionada  a  la  durada  de
l'operació  PECT: Girona Patrimoni Actiu. Operació 4: Valorització del patrimoni cultural de
la pedra seca a la Garriga d'Empordà i les seves  possibles pròrrogues.

Justificació de la sol·licitud de la pròrroga



Es considera adient sol·licitar  una pròrroga d’execució per a l’operació per tal  de poder
donar  compliment  als  objectius  fixats.  Tot  i  iniciar  el  projecte,   sense  aquest  personal
adscrit no  s’ha pogut seguir el calendari ni la despesa prevista, pels motius explicats en
l’anterior apartat.

L'impacte cabdal i imprevisible que ha tingut la modificació de la normativa aprovada pel
Reial  decret  llei  32/2021, de 28 de desembre,  en l'execució  i  posterior  justificació  dels
projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) beneficiaris del cofinançament
en aquesta segona convocatòria; concretament l'eliminació del contracte laboral per obra o
servei  determinat,  que  era  la  modalitat  contractual  aprovada  en  les  bases   Ordre
PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aprovaven les bases reguladores per a la selecció
de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i
en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i la posterior modificació, Ordre
PRE/197/2020,  que  eliminava  els  recursos  PO  FEDER  de  Catalunya  2014-2020,  de  les
bases.

El conjunt de factors que han induït a aquesta situació motiva a la institució, de disposar de
més temps per a la finalització de les actuacions previstes. 

En aquest cas, i per tal d’assegurar la qualitat, continuïtat i impacte de l’Operació   PECT:
Girona Patrimoni Actiu. Operació 4: Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la
Garriga  d'Empordà,  es  pretén  sol·licitar  la  pròrroga  fins  al  31  de  desembre  del  2023,
període màxim elegible.

En data 03 de novembre de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la Tècnica de
l’àrea de Turisme.

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

• 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 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).



• 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.

• La  base  2.6  de  l’ORDRE  PRE/161/2019,  d'1  d'agost,  modificada  per  l’ORDRE
PRE/197/2020, de 10 de novembre, i modificada per l’ORDRE PRE/208/2022, de 15
de setembre:

«2.6 Termini d'execució, finalització i operativitat

Les operacions objecte d'aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat abans de
l'1 de gener de 2014 i han d'estar executades i pagades el 31 de desembre de
2022.

Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de
novembre  de  2022,  que  s'hauran  d'aprovar  mitjançant  resolució  de  l'òrgan
competent.

En tot  cas,  el  termini  màxim per  executar  i  pagar  les  operacions,  incloses  les
pròrrogues, serà el 31 de desembre de 2023»

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.-  Sol·licitar la pròrroga a la Direcció General d’Administració Local del Departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya  de l’Operació  PR15-019118  PECT: Girona
Patrimoni Actiu. Operació 4: Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga
d'Empordà, fins a 31 de desembre del 2023.

Segon.-  Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona per tal que sol·liciti la pròrroga a
la  Direcció  General  d’Administració  Local  del  Departament  de  la  Presidència  de  la
Generalitat de Catalunya.



Tercer.-  Autoritzar indistintament al Gerent i a la Presidenta 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, 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.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

En dono fe,
La secretària

Cristina Pou i Molinet





R/N: 02/LS/pa (Núm. Exp: 2022/1516)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de les obres corresponents al projecte de desgasificació
de la fase 4b del dipòsit controlat de l’Alt Empordà i al projecte de construcció de dues
basses d’aigües seminetes al  dipòsit  controlat  de l’Alt  Empordà,  al  municipi  de Pedret i
Marzà. 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 16 d’agost de 2022 en
què es proposa  la contractació de les obres corresponents al projecte de desgasificació de
la fase 4b del dipòsit controlat de l’Alt Empordà i al projecte de construcció de dues basses
d’aigües seminetes al dipòsit controlat de l’Alt Empordà, al municipi de Pedret i Marzà.

L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents als dos projectes següents:

- Projecte de desgasificació de la fase 4b del dipòsit controlat de l’Alt Empordà al municipi
de  Pedret  i  Marzà,  redactat  per  l’enginyer  de  camins,  canals  i  ports,  Martí  Corominas
Blanch, Col. Núm.: 11.039 i aprovat definitivament en sessió de la Junta de Govern Local
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de data 29 de setembre del 2020 (exp. 815-2020).

-Projecte  de construcció  de dues basses d’aigües seminetes al  dipòsit  controlat  de l’Alt
Empordà al municipi de Pedret i Marzà, redactat i signat per l’enginyer de camins, canals i
ports, Martí Corominas i Blanch, Col. Núm.: 11.039, aprovat per la Junta de Govern Local
definitivament en sessió de la Junta de Govern Local del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
de data 26 d’abril del 2022 (exp 2021-1164).

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 del Programa d’Actuació Comarcal.



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

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

• 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 tant, proposo: 

Primer.- Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de Medi Ambient

Segon. - Iniciar  l’expedient de contractació  de les obres corresponents al  projecte de

desgasificació de la fase 4b del dipòsit controlat de l’Alt Empordà i al projecte de construcció

de dues basses d’aigües seminetes al  dipòsit controlat  de l’Alt Empordà,  al  municipi  de

Pedret i Marzà, dividit en dos lots:

Lot 1: Desgasificació de la fase 4b del dipòsit controlat de l’Alt Empordà

Lot 2: Construcció de dues basses d’aigües seminetes al dipòsit controlat de l’Alt Empordà

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació

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



Cinquè Convocar  la licitació del  contracte  per procediment obert  i  tramitació  ordinària,

amb un pressupost base de licitació de 487.191,93€, dels quals 402.637,96€ corresponen al

preu del contracte i 84.553,97€ en concepte del 21% d’IVA, amb el següent desglossament

per lots:

Lot 1: Obres de desgasificació de la fase 4b del dipòsit controlat comarcal de l’Alt Empordà.

Pressupost base de licitació: 249.343,67€, dels quals 206.069,15€ corresponen al preu del

contracte i 43.274,52€ a l’IVA (21%).  Durada: dos mesos.

Lot 2: Construcció de dues basses d’aigües seminetes al dipòsit controlat comarcal de l’Alt

Empordà.  Pressupost  base  de  licitació:  237.848,26€,IVA  inclòs,  dels  qual  196.568,81€

corresponen al preu del contracte i 41.279,45€ a l’IVA (21%). Durada: tres mesos. 

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la contractació del lot 1, per un import total de

249.343,67€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 45.1623.62202 del pressupost, i la despesa

derivada de la contractació del lot 2, per un import total de 237.848,25€, IVA inclòs, amb

càrrec a l’aplicació  45.1621.62200 del pressupost,  amb la periodificació següent:

Anualitat LOT Import, IVA exclòs IVA (21%) Import, IVA inclòs

2022 1 103.034,57€ 21.637,26€ 124.671,83€

2023 1 103.034,57€ 21.637,26€ 124.671,83€

TOTAL LOT 1 206.069,14€ 43.274,52€ 249.343,67€

2022 2 131.045,87€ 27.519,63€ 158.565,50€

2023 2 65.522,93€ 13.759,81€ 79.282,75€

TOTAL LOT 2 196.568,80€ 41.279,44€ 237.848,26€

TOTAL LOT 1+LOT 2 402.637,96€ 84.553,97€ 487.191,93€

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 26  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.

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

del Consell Comarcal.

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 notificació del present
acord.  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
notificació del present acord."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.


