
R/N:12/MT/mval (Núm. Exp:2022/307)

PROPOSTA D’ACORD A APROVAR PER JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de l'expedient

Expedient  núm.  2022/307  relatiu  a  aprovació  de  la  convocatòria  del  XXVII  Concurs  de

fotografia I V a Instagram del Patrimoni de l’Alt Empordà (#PEDRASECAccae).

Fets

1. Des del 1994, es realitza el Concurs de Fotografia de Patrimoni de l'Alt Empordà i

que  enguany  serà  la  XXVII  edició  i  la  V  d’Instagram.  Enguany  el  tema  serà:

''Construccions de pedra seca a l’Alt Empordà ''.

2. El concurs es desenvolupa com a eina de sensibilització en el marc del patrimoni

cultural de l'Alt Empordà i que organitza el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

3. Vist la quantitat de participants, la qualitat de les fotografies i la bona acollida de

públic.

4. Vist que és una acció amb l'objectiu de fomentar la difusió i protecció del patrimoni

cultural comarcal.

5. Així doncs, cal definir i regular la tramitació per a la concessió dels premis del  del

XXVII Concurs de Fotografia de Patrimoni de l’Alt Empordà i V d’Instagram 2022.

6. Vist que per Decret de Presidència, de data 20 d’octubre de 2020, es va aprovar el
Pla estratègic de subvencions pels anys 2021-2023, les presents bases s’engloben
dins de la Línia 2 del citat pla, referent a accions d’impuls de l’activitat cultural de la
comarca.

7. En data 25 de març de 2022 es van publicar les bases reguladores de la XXVII edició
i  la V d’Instagram  ''Construccions de pedra seca a l’Alt Empordà ''  al  BOP de la
Provincia de Girona num. 59. Consta a l’expedient certificat de data 9 de maig de
2022 que es certifica que no es van presentar al·legacions ni reclamacions a l’acord
d’aprovació inicial, que ha esdevingut definitiu. 

8. En data 5  de  maig  de  2022 s’ha emès informe favorable per part de la Cap
d’àrea de Cultura i Educació.

9. 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.



10.Vist que d’acord amb el Decret de Presidència núm. 2019/228, de data 17 de juliol
de 2019, l’òrgan competent per aprovar la convocatòria és la Junta de Govern Local.

11. Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció. 

Fonaments de dret

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General

de Subvencions (en endavant, “RLGS”).

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i

Serveis dels ens locals (“ROAS”).

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

• Reial  Decret  781/1986,  de  18  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  les

disposicions legal vigents en matèria de règim local.

• Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  que  aprova  el  Reglament

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

• 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.

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (“LPAC”).

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Proposta     d’acord de la Junta de Govern Local   

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

Primer.-Aprovar  la  convocatòria  del  XXVII  Concurs  de  fotografia  I  V  a  Instagram  del
Patrimoni  de  l’Alt  Empordà  (#PEDRASECAccae).,  les  quals  s’adjunten  com  ANNEX
CONVOCATÒRIA.

Segon.-  Autoritzar  la  despesa  per  un  import  1.200  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 35.3341.2269901.Corresponent als premis i als trofeus.

Tercer.-Publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província a través de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Quart.-Facultar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent  perquè  realitzin  tants  actes  i
gestions com calguin per executar el 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."



ANNEX CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA DEL XXVII CONCURS DE FOTOGRAFIA I V A INSTAGRAM DEL
PATRIMONI DE L’ALT EMPORDÀ (#pedrasecaccae)

1. Objecte

El concurs fotogràfic de Patrimoni ''Construccions de pedra seca a l’Alt Empordà '' consisteix
en la publicació a la xarxa Instagram de fotografies amb l'etiqueta #pedrasecaccae i amb el
nom del municipi o nucli on s'hagi pres la fotografia que ha de ser de la comarca de l'Alt
Empordà.

El concurs es desenvolupa com a eina de sensibilització en el marc del patrimoni cultural de
l'Alt Empordà i que organitza el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 

Les bases d’aquesta convocatòria han estat publicades en data 25 de març de 2022, al BOP
de la Província de Girona Núm. 59.

Es realitzarà la quarta edició del concurs a Instagram.

2. Termini

El període del concurs serà de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2022 ambdós dies inclosos

No s'admetran a concurs fotografies publicades amb l'etiqueta #pedrasecaccae a la xarxa
Instagram fora d'aquests terminis.

3. Marc del concurs

-  Marc  conceptual:  El  tema  de  les  fotografies  és  el  patrimoni  cultural.  El  motiu  de  les
fotografies del concurs d’enguany es: ''Construccions de pedra seca a l’Alt Empordà '' de la
comarca del l'Alt Empordà.

-  Marc  temporal:  No s'admetran  fotografies  presentades  amb posterioritat  a  la  data  de
finalització dels terminis.

-  Marc territorial:  Les fotografies presentades amb l'etiqueta #pedrasecaccae han d'haver
estat fetes en la comarca de l'Alt Empordà. Les fotografies s'han d'etiquetar amb l'etiqueta
del projecte #pedrasecaccae i amb el nom del municipi on s'hagi pres la fotografia.

4. Forma de participació

Per participar en el concurs s'ha de tenir un compte a la xarxa social Instagram amb un
perfil  públic,  i  s'han  de  respectar  les  condicions  d'aquesta  xarxa
(http:/instagram.com/legal/terms).Així mateix, el fet d'etiquetar la fotografia amb l'etiqueta
#pedrasecaccae implica que l'autor accepta les bases del concurs.



La participació és gratuïta.

El nombre de fotografies presentades per participant és de 2, i no tindran en compte les
valoracions ni els comentaris d'altres usuaris sobre les fotografies que participin al concurs.
En cas de participar amb diferents imatges en una única publicació, només es tindrà en
compte la primera imatge, que es considera la portada.

Cada  participant  ha  de  publicar  la  fotografia  o  les  fotografies  a  la  xarxa  Instagram
mitjançant el seu usuari. S'ha de tenir més de 18 anys.

Per optar als premis cal ser seguidor a Instagram d'  @cca  l  temporda  

Cada fotografia ha de tenir les etiquetes #pedrasecaccae i nom del municipi o nucli on hagi
estat presa.  També pot tenir altres etiquetes o comentaris que la puguin descriure, que
l'expliquin o que puguin fer-la més interessant, divulgativa, pedagògica o divertida.

Es  pot  participar  en  el  concurs  amb  fotografies  fetes  amb  anterioritat  a  la  publicació
d'aquestes bases sempre que compleixin l'objecte, el termini i el marc del concurs, i sempre
que en els comentaris s'indiqui el lloc.

El jurat rebutjarà les fotografies i els missatges que siguin ofensius, difamatoris, obscens o
que continguin dades de caràcter personal que no poden ser comunicades, així com els que
siguin  discriminatoris  per  raó  de  naixement,  raça,  sexe,  religió,  opinió  o  qualsevol  altra
condició o circumstància personal o social.

La participació al concurs mitjançant l'etiqueta #pedrasecaccae implica l'autorització perquè
l'organisme faci ús de les fotografies presentades en accions de difusió i sensibilització del
projecte patrimoni de l'Alt Empordà.

Pel fet de participar en el concurs #pedrasecaccae cada participant declara sota la seva
responsabilitat:

• Que ha fet la fotografia i que és una obra original seva.
• Que té les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats  que hi

puguin aparèixer de forma reconeixible, en el cas de menors del seu tutor.

La  participació  en  el  concurs  suposa  l'acceptació  íntegra  de  totes  les  bases,  així  com
l'acceptació de les decisions interpretatives del jurat.

5. Premis i criteris de valoració

El jurat escollirà, segons aquestes bases, tres fotografies, una per cada categoria:
• Creativa. Premi de 300€ i trofeu
• Inèdita. Premi de 300€ i trofeu
• Popular, (d'entre les 10 primeres en número de likes). Premi de 300€ i trofeu
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El criteris per triar les fotografies són els següents:

• L'adequació a les bases i al tema del concurs «Construccions de pedra seca a l’Alt
Empordà»: 25%

• L'originalitat respecte al conjunt de fotografies presentades: 25%
• La creativitat i qualitat tècnica/artística: 25%
• La composició de l'obra i el control de la llum: 25%

Els criteris dels percentatges fan referencia a la categoria de fotografia Creativa i Inèdita,
atès que la popular és de criteri automàtic.

Cap concursant podrà obtenir més d'un premi.

6. Jurat 

El jurat rebutjarà i exclourà del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els
requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

EL jurat estarà format per:

President: - La Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà o persona en qui delegui
Vocals: - El conseller comarcal de cultura del consell comarcal de l’Alt Empordà
- La consellera comarcal d'ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
- 2 Persones expertes en el tema: un fotògraf i/o un tècnic en patrimoni cultural i/o un
comunity manager

Secretari: - La Tècnica de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

El  jurat  tindrà  la  facultat  de  triar  les  fotografies  guanyadores,  i  en  la  seva  deliberació
valorarà especialment els criteris exposats a la base 5.

Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables.

Si la qualitat  dels treballs  presentats fos insuficient, a criteri del jurat, els premis poden
declarar-se deserts.

Així mateix, el jurat qualificador estarà facultat per resoldre les incidències que no estiguin
previstes en aquestes bases.

7. Comunicació als guanyadors

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es posarà en contacte amb cada persona guanyadora
mitjançant el seu perfil  a Instagram, deixant un comentari  a la fotografia guanyadora, o
mitjançant altres vies que estiguin al seu abast i que consideri oportunes (nota de premsa,
xarxes socials, etc )



El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es posarà en contacte amb cada persona guanyadora i
li sol·licitarà les dades que siguin necessàries.

Cada persona guanyadora disposarà d'un màxim de 20 dies per donar resposta al comentari
que el  Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà hagi fet  a la fotografia  per notificar-li  que ha
guanyat i com s'ha d'identificar.

En  cas  que  la  persona  guanyadora  no  respongui  durant  aquest  període  de  temps,  es
considerarà  que  desisteix  del  premi  i  se  seleccionarà  la  imatge  següent,  per  ordre  de
puntuació.

Els noms de cada persona guanyadora es donarà a conèixer a través del web, les xarxes
socials, etc., i constarà com a persona autora de la fotografia.

L'atorgament dels premis a les persones guanyadores es farà en un acte públic a la seu del
Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  que  s'anunciarà  als  mitjans  de  comunicació  i  a  les
persones premiades.

8. Propietat intel·lectual

Les persones participants que resultin guanyadores d'algun dels premis indicats a la base 5
cedeixen expressament al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb caràcter gratuït i sense
limitació temporal (és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d'autor i per a tot
l'àmbit  territorial  universal),  els  drets  d'explotació  de  les  fotografies  premiades,  de
conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, per al seu ús en qualsevol canal,
format, suport o ocasió que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà consideri adequats, inclosa
la seva explotació a la xarxa Internet, així com per a finalitats promocionals o publicitàries, o
de naturalesa anàloga pròpies del patrimoni cultural.

Aquest drets inclouen, en particular,  el dret de reproducció total  o parcial,  permanent o
provisional,  per  qualsevol  mitjà  i  en  qualsevol  forma;  el  dret  de  distribució;  el  dret  de
transformació  per a  l'adequació  al  format  de difusió  i  comunicació,  inclosa l'adaptació  o
qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tots tipus de formats i suport
presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es compromet expressament a no explotar les imatges
de manera que puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi puguin
aparèixer.

En conseqüència, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà podrà utilitzar i cedir, totalment o
parcialment,  a  favor  de  la  persona  física  o  jurídica  que  cregui  convenient  i  sense  cap
limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirit, sense que les persones guanyadores
generin cap contraprestació ni cap dret a percebre cap compensació addicional, llevat del
dret  al  premi  corresponent.  La  utilització  que  se'n  faci  no  serà,  en  cap  cas,  per  a  ús
comercial.



El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es reserva el dret a utilitzar la resta de fotografies
presentades al concurs amb finalitats informatives o de divulgació d'aquesta convocatòria.

9. Protecció de dades

S'informa als participants i guanyadors del concurs, que les seves dades seran tractades pel
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, com a responsable del tractament, per gestionar la seva
participació  i  contactar  als  premiats,  així  com per gestionar  l'entrega de premis.  Aquest
tractament  estarà  legitimat  pel  consentiment  que  presta  al  participar  al  concurs  i  per
l'exercici  de les funcions públiques conferides al  responsable.  Les dades recollides seran
conservades mentre duri la finalitat i mentre existeixi l'obligació legal de fer-ho. Les seves
dades podran ser cedides a tercers en la publicació de guanyadors i difusió del concurs i a
tercers en el cas d'obligació legal.

Per exercir els drets d'oposició, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament es pot
contactar amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà:

Àrea  de  Cultura  i  Ensenyament,  C.  Nou,  48,  17600  Figueres,  Tel.  972514355
cultura@altemporda.cat.

Si considera que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats es podrà dirigir a
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.gencat.cat.

Més informació: https://www.altemporda.org/portal/el-consell/politica-de-privacitat

10. Altres disposicions

Qualsevol circumstància o conflicte no previstos en aquestes bases els resoldrà en primera
instància el jurat.

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.

El  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  es  reserva  el  dret  a  modificar,  en  cas  que  sigui
necessari, els procediments establerts en aquestes bases.

La participació en aquest concurs implica l'acceptació total d'aquestes bases per part dels
participants.

Figueres, maig de 2022.

https://www.altemporda.org/portal/el-consell/politica-de-privacitat
http://www.apdcat.gencat.cat/
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R/N:17/JMM/jr (Núm. Exp:2022/1067)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient  número 2022/1067 relatiu  a   l’increment  segons  IPC  del  lloguer  mensual  de
l'edifici del C/ Sant Llàtzer.

Antecedents     de     fet  

Atès que en data primer de juny de 2006 es va formalitzar entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà,  com  a  part  arrendatària,  i  l’entitat  mercantil  NOU-LLÀTZER,  SL,  com  a  part
arrendadora, el contracte d’arrendament del local situat a Figueres, al carrer Sant Llàtzer,
número 21, en el seu pis primer i en la seva planta baixa.

Atès que el termini de durada del contracte esmentat es va establir per un període de quinze
anys, finalitzant, per tant, el 31 de maig de 2021, tota vegada que no preveia la possibilitat
de pròrrogues contractuals.

Atès  que en data  27 de  maig de  2021 la  presidència  del  CCAE va  adoptar  la  següent
resolució:

"(...)

Segon.-  Arrendar  a  l’entitat  mercantil  NOU-LLÀTZER,  SL,  amb  CIF  núm.  B-17531161,

representada pel senyor Lluís Perxas i Pagès, NIF núm. XXXX5397-E, la finca urbana situada

al carrer de Sant Llàtzer, núm. 21, de Figueres, en el seu primer pis i en la seva planta

baixa,  d’una  superfície  total  aproximada  de  500 m2 i  que  constitueix  la  registral  núm.

15.344, per a la seva destinació a oficines i subsidiàriament a arxiu o magatzem de les

mateixes.

Tercer.- Aprovar les clàusules del contracte annex, la duració del qual serà per termini de

cinc (5) anys, amb efectes a data 1 de juny de 2021 i fins al 31 de maig de 2026.

Quart.-  Fixar com a renda pactada el preu de tres mil set-cents setanta euros mensuals

(3.770,00 €), mensuals més l’IVA corresponent al tipus vigent.

Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa derivada del present contracte per un import total

de 273.701,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.9201.20200 (arrendaments) i

amb la periodificació següent:



Cinquè.- Aprovar el caràcter pluriennal d’aquesta contractació. Pel que fa a l’anualitat 2022

i següents, la despesa resta condicionada suspensivament a l’existència de crèdit adequat i

suficient en els pressupostos respectius."

Atès que la clàusula 18 del contracte estableix que: "Les parts contractants convenen que la
renda total que en cada moment satisfaci l’arrendatari, durant la vigència del contracte i de
les seves pròrrogues,  s’acomodarà cada any a la variació  percentual  experimentada per
l’Índex General Nacional del Sistema d’Índex de Preus al Consum que fixi l’Institut Nacional
d’Estadística ( o Organisme que el substitueixi), aplicant sobre aquella renda el percentatge
que  representi  la  diferència  existent  entre  els  Índexs  que  corresponguin  al  període  de
revisió. Per l’aplicació de la primera actualització es prendrà com a mes de referència el de
Juny/21 i per les successives el que correspongui a l’últim aplicat.

La renda actualitzada serà exigible a l’arrendatari a partir del mes següent a aquell en què la
part interessada ho notifiqui a l’altra per escrit, expressant el percentatge d’alteració aplicat.
En cap cas la demora en aplicar la revisió suposarà renúncia o caducitat de la mateixa."

Atès que en data 24 de maig de 2022 i amb núm de registre d'entrada: ENTRA 2022/7159

l’entitat mercantil NOU-LLÀTZER, SL, com a part arrendadora, comunica que:

"A partir del proper mes de juny la renda del local que ocupen com a llogaters al carrer

Sant. Llàtzer, 21,es veurà incrementada per un 2% en concepte d'augment d'IPC. Per la

qual  cosa,  a  partir  d'ara,  la renda serà de 3.845,40.-  més l'I.V.A.  corresponent al  tipus

vigent."

Un cop consultat l’Índex General Nacional del Sistema d’Índex de Preus al Consum que fixa

l’Institut Nacional d’Estadística, s'observa que l'increment del 2% es situa per sota del real (

Variació del l’Índex General Nacional segons el sistema IPC base 2021 des de Juny de 2021

fins Abril de 2022 ).

En data 26 de maig de 2022 s’ha emès informe favorable per part del la cap de l’Àrea de

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell

Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement/desfavorablement  el  contingut de la

present Proposta d’Acord.



Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments     de     dret  

• Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

• Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988,

de 17 d’octubre.

• Els articles 8.1, 110, 122 a 128 i la disposició final segona de la Llei 33/2003, de 3

de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

• Els articles 9 i les Disposicions Addicionals Segona i Tercera de la Llei 9/2017, de 8

de novembre, de Contractes del Sector Públic.

• La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.

• 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.

• Article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Proposta      d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Acordar l'increment de la renda mensual en un 2% segons notificació enviada per

l’entitat mercantil NOU-LLÀTZER, SL en data 24 de maig de 2022 i amb núm de registre

d'entrada: ENTRA 2022/7159. 

Segon.-  Aprovar  l'increment  de  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  per  import  de

1.094,76  € que  s’imputaran,  dins  del  pressupost  comarcal,  a  càrrec  de  l’aplicació

pressupostària 20.9201.20200 (arrendament edificis).



Aquest contracte es celebra amb despesa pluriennal, atès que abasta una part de l'any en

curs i una altra part de l'any següent i per les condicions de facturació, podran facturar una

part en cada anualitat, i, per tant, hi haurà dues operacions comptables diferents:

• 638,61 € (Iva inclòs) per l'anualitat 2022.

• 456,15 € (Iva inclòs) per l'anualitat 2023.

Pel que fa a l’anualitat 2023, la despesa resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i

suficient en el pressupost respectiu.

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’entitat mercantil NOU-LLÀTZER, SL aquests acords amb indicació dels

recursos corresponents.

Cinquè.- Comunicar a l’àrea de serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i

als efectes oportuns.

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/cn (Núm. Exp: 2022/937)
ASSUMPTE: Contractació subministrament combustible vehicles CCAE

PROPOSTA D'ACORD DE LA PRESIDENTA A LA JUNTA DE GOVERN

Identificació         de         l’expedient  

Expedient  número 2022/937  relatiu  a  la  contractació  basada per al  subministrament  de
combustible pels vehicles del Consell Comarcal.- Aprovació.-

Antecedents     de     fet  

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments gestiona

un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis,  entre els qual es troba el  de

subministrament de combustible.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acord de Ple de data 23 de novembre de 2021 es

va adherir al Sistema Central d’Adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya

(Exp. 2021/1457).

El Consell Comarcal dona assistència a un total de 68 municipis en una extensió de 1.200

Km2 aproximadament. Per poder donar una correcta assistència a tots els municipis no hi ha

una xarxa prou eficient de transport públic, és per aquest motiu que el Consell Comarcal de

l’Alt Empordà disposa d'una flota de 10 vehicles als que ha de proveir de carburant en la

categoria benzina sense plom 95.

En relació al procediment de licitació i d’adjudicació dels contractes basats, l'Annex núm. 10,

del Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord Marc, referent a la tipologia de

contractació basada establerta per a aquest Acord marc, estableix que: 

"Cada  entitat  destinatària  podrà  encarregar  directament  els  subministraments  objecte

d’aquest  Acord marc  a una o a més d’una de les  empreses adjudicatàries,  motivant-ho

degudament, segons les condicions tècniques i econòmiques ofertes, per a l’execució dels

subministraments de l’Acord marc i la seva millor correspondència amb les característiques

que els  siguin inherents,  i  les  seves necessitats,  tant  des  del  punt  de vista  tècnic  com

econòmic."



Consta a l'expedient informe favorable emès per part de la cap de l'àrea de Benestar Social

en data  20 de maig de 2022, en què justifica la necessitat de la contractació derivada a

l’empresa adjudicatària SOLRED, SA del servei de subministrament de carburant per una

quantitat estimada de 2.700 litres, amb un pressupost màxim de 5.116,50 € (Iva inclòs),

dels quals 4.228,51 € corresponen al preu del contracte i 887,99 € a l'import de l'IVA (21%),

amb càrrec a la partida pressupostària 20.9201.22103 (COMBUSTIBLE I CARBURANTS) del

vigent pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

En data 25 de maig de 2022, els serveis jurídics de l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal

de l’Alt Empordà, han emès informe jurídic favorable.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments     de     dret  

• 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 aquesta contractació derivada 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.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Adjudicar  el  contracte  a  l’empresa  SOLRED,  SA,  amb  NIF  A79707345,  en  la
modalitat de contractació basada, per al subministrament de carburant per una quantitat
estimada de 2.700 litres, amb un pressupost màxim de 5.116,50 € (Iva inclòs), dels quals
4.228,51 € corresponen al preu del contracte i 887,99 € a l'import de l'IVA (21%).

Segon.- Aprovar  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  a  l’aplicació  pressupostària
20.9201.22103  per import de  5.116,50 € i amb la periodificació següent:

Anualitat Import, IVA inclòs

2022 (Juliol-desembre) 2.558,25€

2023 (Gener-juny) 2.558,25€

En tractar-se d’una despesa plurianual resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els respectius pressupostos.

Tercer.- Eximir a l'adjudicatari de l'obligació de prestar garantia definitiva.

Quart.-  El contracte tindrà com a data d'inici l'1 de juliol de 2022, amb una durada inicial
d’un any, amb possibilitat de pròrrogues anuals condicionades a la vigència de l'Acord Marc.

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte a la Sra. Rosa Guixé i Valls, directora
tècnica de l'àrea de Benestar Social, en compliment del que estableix l’article 62 de la LCSP
en relació amb l'Annex 10 del  Plec de clàusules administratives particulars  regulador de
l’Acord Marc.

Sisè.- Notificar l’adopció d’aquests acords a la Comissió Central de Subministraments de la
Generalitat  de Catalunya,  així  com a la resta d’interessats  que s’escaigui,  i  donant-li  els
efectes de publicitat que siguin preceptius.

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,  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.

(Document signat electrònicament)



R/N: 05/KZ/jr (Núm. Exp: 2022/1023 )
ASSUMPTE: Expedient relatiu a l'aprovació dels tràmits corresponents per tal de dotar de consignació

pressupostària per als exercicis de vigència del contracte del serveis de telecomunicacions a través del
Consorci Localret

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER CONSELLER 

Identificació         de         l’expedient  

Expedient número 2022/1023 relatiu a  l'aprovació dels tràmits corresponents per tal  de

dotar de consignació pressupostària per als exercicis de vigència del contracte del serveis

de telecomunicacions a través del Consorci Localret.

Antecedents     de     fet  

Atès que l’any 2014, el consorci Localret va impulsar una contractació agregada de serveis

de telecomunicacions per als ens locals de la demarcació de Girona. Els seus objectius eren

aconseguir estalvis econòmics, regularitzar les contractacions d’aquests serveis, millorar les

prestacions i cobertures i eliminar serveis innecessaris, redundants o de poc valor afegit. S’hi

van adherir 77 ens locals, entre els quals hi havia ajuntaments, consells comarcals i diversos

ens d’altre tipus.

Atès que amb data 16 de desembre de 2014 per decret  201/028 del president del Consorci

Localret, es va adjudicar el contracte de serveis anomenat «Serveis de telecomunicacions

(VEU, mòbil i dades) dels municipis, consells comarcals i ens adherits al procés de compra

agregada de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya,

Baix Empordà i la Selva», per un període de 2 anys, des de la data de formalització del

corresponent contracte o la que, en el seu cas, s’estableixi e aquest, ampliables fins a un

màxim de dos anys més.

Atès que amb data 16 de desembre de 2016 aquest contractes varen ser prorrogats per un

període de dos anys més fins el 19 de desembre de 2018.

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, coneixedor que el Consorci Localret preveia

iniciar un nou procediment de contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions

per acord Junta de govern de data 5 de juny de 2018 va prendre entre d'altres, els següents

acords:



"Primer.- Aprovar  l’adhesió  del  Consell  comarcal  de  l’Alt  Empordà  al  procediment  de

contractació  centralitzada de serveis de telecomunicacions que durà a terme el  Consorci

Localret, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n derivin.

(...)

Tercer.-  Establir que la despesa màxima anual que aquest ENS Consell comarcal preveu

destinar a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme

LOCALRET serà d’un import de 14.000,00,-€, IVA inclòs.

Quart.- Declarar  que s’assumeix el  compromís de realitzar  la consignació pressupostària

suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació

centralitzada (que previsiblement s’iniciarà a finals de l’any 2018  i tindrà una durada inicial

de  2  anys)  en  el  pressupost  del  Consell  comarcal.  La  despesa  queda  subordinada  a

l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius."

Atès que en data 18 de gener de 2019 i registre d’entrada: ENTRA 2019/774 el Consorci

Localret va notificar la resolució del seu president de data 17 de desembre i Decret núm.

2018/17, la qual transcrita literalment en la seva part necessària deia el següent:

"VIST que, una vegada conclosa l’adhesió al procés de compra agregada, alguns dels ens

locals adherits a l’anterior procés de compra agregada han manifestat la voluntat de no

participar en el nou contracte, la qual cosa ha obligat ha refer els plecs, que ha retardat

l’aprovació de l’expedient i la consegüent obertura del procediment d’adjudicació,  que es

preveu durant el primer trimestre de 2019.

ATESA la necessitat de donar continuïtat als serveis a dalt esmentats, sense interrupcions,

mentre es prepara i adjudica el nou contracte, i fins a la seva efectiva implantació."

(...)

"Primer.- Disposar que, a comptar des del 21 de desembre 2018, l’empresa TELEFÓNICA

DE ESPAÑA SAU continuï prestant els serveis de comunicacions de veu fixa (Lot 1) i de

serveis  de dades  i  accés a Internet  (Lot  3) del  contracte  derivat  de serveis  anomenat:

“Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) dels ajuntaments, consells comarcals i

ens locals adherits al procés de compra agregada de les comarques del Gironès, Pla de

l’Estany,  Alt  Empordà,  Ripollès,  Cerdanya,  Baix  Empordà  i  la  Selva”,  fins  que  el  nou



adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la

seva implantació definitiva.

Segon.- Disposar que, a comptar des del 21 de desembre de 2018, l’empresa VODAFONE

ESPAÑA SAU continuïn prestant, respectivament, els serveis de comunicacions mòbils de veu

i dades (Lot 2) del contracte derivat de serveis anomenat: “Serveis de telecomunicacions

(veu, mòbil i dades) dels ajuntaments, consells comarcals i ens locals adherits al procés de

compra  agregada de les  comarques del  Gironès,  Pla  de  l’Estany,  Alt  Empordà,  Ripollès,

Cerdanya, Baix Empordà i la Selva”, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec efectivament

de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació definitiva."

Atès que per Decret de Presidència del Consorci Localret núm. 2019/23, de 8 de juliol de

2019, es va acordar aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura del procediment

d'adjudicació del contracte de serveis de telecomunicacions per als ajuntaments, consells

comarcals i altres ens locals adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de

Girona, amb una durada de 36 mesos, comptats des del primer dia del mes natural següent

a la formalització, que es podrà prorrogar, per períodes no inferiors a sis mesos, fins a un

màxim de 24 mesos més.

Lot 1: Serveis de comunicacions fixes de veu i dades.

Lot 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades.

Atès que mitjançant Decret del president del  Consorci  Localret núm. 38/2019, de 23 de

desembre,  de 2019 es va adjudicar el contracte de telecomunicacions per als ajuntaments,

consells   comarcals i  altres ens locals adherits al  procés de contractació agregada de la

demarcació de Girona, a les empreses següents:

Lot 1: Serveis de comunicacions fixes de veu i dades: a l'empresa TELEFÒNICA DE ESPAÑA

SAU.

Lot 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades: a l'empresa ORANGE ESPAGNE, SAU

Atès que en data 21 de febrer de 2020 i núm de registre d'entrada: ENTRA 2020/2430, el

Consorci Localret va comunicar que: "El propassat 13 de febrer, les empreses TELEFÓNICA

DE  ESPAÑA  SAU  i  ORANGE  ESPAGNE  SAU  i  el  Consorci  Localret  van  formalitzar  els

respectius contractes.



Els contractes tenen una durada inicial de 36 mesos comptats des del 16 de febrer de 2020,

que es podrà prorrogar fins a un màxim de 24 mesos més."

Atès que segons els contractes signats:

El termini de durada del contracte és de 36 mesos comptats des de:

- Si el contracte es formalitza la primera quinzena del mes, el dia 16 del mes en curs de la

formalització del contracte.

- Si el contracte es formalitza entre els dies 16 i l’últim dia del mes, el primer dia del mes

natural següent a la formalització del contracte.

Per tant la data de finalització del mateix serà el 15 de febrer de 2023.

A  requeriment  d'Intervenció  es  fa  constar  que  en  trobar-nos  davant  d'un  contractació

agregada, per part del Consell Comarcal no s'ha hagut de procedir a l'adjudicació de cap

contracte  derivat,  de manera que tampoc  ha calgut  exigir  cap  garantia  a  les  empreses

adjudicatàries  del  contracte  agregat,  la  qual  es  troba  regulada  a  la  clàusula  dissetena

(Garantia definitiva) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Aquesta garantia va ser exigida per part del Consorci Localret, i constituïda per les empreses

adjudicatàries  dels  contractes,  tal  i  com  consta  en  l'apartat  III   dels  antecedents  dels

contractes esmentats, obrants a l'expedient.

En  data  8  de  juny  de  2022  s’ha  emès  informe favorable  per  part  del  tècnic  de  l’àrea

d'Informàtica.

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.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.



Fonaments     de     dret  

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LEBRL).

• 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).

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

• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública.

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Proposta      d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import

total de 9.625,00 €, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.22200 (COMUNICACIONS

TELEFÒNIQUES I CORREUS) del pressupost del  Consell  Comarcal  de l’Alt Empordà.   del

pressupost i amb la periodificació següent:

Exercici Import, IVA exclòs IVA Import, IVA Inclòs
2022 6.363,64 € 1.336,36 € 7.700,00 €
2023 (Fins 15/02/23) 1.590,91 € 334,09 € 1.925,00 €

El present pressupost s'ha calculat atenent a l’import facturat durant l’anualitat 2021 per les

empreses que han prestat el servei fins a data d’avui amb un increment del 10% tal i com

preveu el punt 3.3 del Plec de Clàusules Administratives: "Es pot incrementar el nombre de
prestacions sobre les previstes en el contracte fins al percentatge del 10, sempre que no
superin un increment de la despesa superior al 10 per cent del pressupost màxim, sense
que calgui tramitar l’expedient de modificació corresponent."



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

de crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos.

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

calguin per l’execució dels presents acords.

Tercer.- Comunicar a l’àrea de serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i

als efectes oportuns.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:14/RG/ama (Núm. Exp:2022/290)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/290 relatiu  a Reintegrament definitiu d'una part  de subvencions
destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat individual i
col·lectiu a la comarca de l'Alt Empordà 2019, per part de la Fundació Altem

Antecedents de fets

1. En data 24 de novembre de 2021, la intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
en  base  a  l'informe  auditor,  emet  informe  definitiu  respecte  el  control  financer  de
beneficiaris  de subvencions en què es proposa el  reintegrament parcial de la  subvenció
esmentada amb el següent detall :

«  Exp. 19/183. Fundació Altem subvenció destinades a la col·laboració en el finançament
dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu a la comarca de l'Alt Empordà. Ruta
Roses. 

La justificació econòmica de l’activitat facilitada per l’Entitat és la següent: 

Despeses 
Concepte Pressupost Realitzat 
Costos personal Xofer 16.970,80 16.970,80 
Costos personal- Auxiliar de monitor 15.222,90 15.222,90 
Despeses de gasoil 4.752,00 4.752,00 
Despeses manteniment 3.190,00 3.511,60 
Despeses Assegurança vehicle 2.141,15 1.445,29 
5% de despeses administració/gestió 2.113,87 2.086,79 
Total despeses 44.390,72 43.989,38 

Ingressos 
Concepte Pressupost (*) Realitzat 
Subvenció CCAE 18.562,77 
Subvenció Ajuntament Roses 18.000,00 
Despeses copagament 11.818,00 
Total Ingressos 48.380,77 

Diferència Ingressos – Despeses 4.391,39 



Dels  càlculs  efectuats,  procediria  que  el  centre  gestor  inicies  el  procediment  de
reintegrament de l’import de 96,71 euros més els interessos que correspongui, resultat del
càlcul següent: 

Imports
inicial 

Import 
ajust 

Imports
ajustat 

Cost de l'activitat  43.989,38 43.989,38 
Subvencions: 
* CCAE 
* Ajuntament de Roses

18.562,77 
10.566,93 

96,71 18.466,06 
10.566,93 

%  Subvencions  s/cost
activitat (*) 

66,22% 66,00% 

(Imports en euros) 
(*) Les bases estableixen un límit màxim del 66%. ’

Per tant  conclou que s’ha d’iniciar  un expedient de reintegrament  en relació al  següent
expedient: 

Expedien
t

Import
subvenció

Import  a
reintegrar Òrgan gestor

2019/183          18.562,77 € 96,71 € Serveis Socials
 

2.  Per  consegüent,  es  recomana  l’inici  del  procediment  de  reintegrament  parcial  de  la

subvenció atorgada per les següents causes:

- D’acord amb la base 7.1 que regeix la convocatòria de la subvenció: «l’obtenció d’aquesta
subvenció és incompatible amb l’obtenció d’altres subvencions o ajuts públics que sumats a
la subvenció del Consell Comarcal superi el 66% del cost total de l’actuació subvencionada;
aquesta és una de les causes de revisió i revocació de les subvencions que preveuen les
presents bases».

3- En data, 8 d’abril de 2022, s’ha notificat a la Fundació Altem el reintegrament parcial de la
subvenció atorgada. 

4- En data 3 de maig de 2022, ha finalitzat el període d'al·legacions per part de l’interessat,
no havent presentat cap al·legació, l’acord esdevé definitiu. 

11-  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

- L’article 51 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de subvencions. 



- L’article  37  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  i  l’article  92  del  Reial  decret
887/2006,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei  General  de
Subvencions estableixen les causes de revocació de la subvenció per incompliment de
l’obligació de justificar els fons obtinguts.

- Els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, i els articles 94 a 101 Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol estableixen el procediment de reintegrament.

- L’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, determina
l’interès de demora aplicable en matèria de subvencions.

- La disposició addicional  quaranta setena de la Llei  22/2021, de 28 de desembre de
pressupostos generals de l’estat per a l’any 2022 fixa l’interès de demora aplicable en
matèria de subvencions en el 3,75%.

- Les Bases Reguladors del Transport Adaptat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Proposta d'acord de la Junta de Govern Local 

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social proposa a l'òrgan col·legiat

corresponent Junta de Govern Local:

Primer.-  Aprovar  definitivament  l'expedient  de  reintegrament  parcial  de  la  subvenció
atorgada  a  la  Fundació  Altem,  amb  CIF  G17603325,  per  concepte  de  subvenció  del
Transport Adaptat per la ruta de Roses, consistent en la pèrdua del dret a cobrament per
import de 96,71 € euros, més els interessos de demora 6,19 € , per incompliment per part
del beneficiari de les condicions establertes en la normativa reguladora corresponent, que
fan referència a la manca de justificació del pagament dels fons concedits. 

Segon.- Requerir a la Fundació Altem l’import de 102,90 €, consignant aquest import al
pressupost d’enguany

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 aquest acord a la Fundació Altem i l'Àrea de Serveis Econòmics 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.»

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2022/931 

JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D'ACORD  DE LA PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis de manteniment i actualització del programari
d’ABS Informàtica SLU. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Fets

El cap de l’àrea de Noves Tecnologies ha emès informe  memòria de data  24 de maig de

2022  en què es proposa la contractació  dels  serveis  de manteniment i  actualització  del

programari  de  l’empresa ABS INFORMATICA SLU  (Sicalwin,  Aytosfactura,  Simplifica  amb

Actes i Acords, AbsArxiu, Connector MUX, Connector eNotum i Firm@).

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 pròpia, inclosa a la fitxa 6.1 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 7 de juny 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

• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de

contractes de les administracions públiques.



• RD 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:

Primer.- Aprovar  l’informe  memòria  emès  pel  cap  de  l’àrea  de  Noves  Tecnologies  del

Consell Comarcal.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis de manteniment i actualització del

programari  de  l’empresa ABS INFORMATICA SLU  (Sicalwin,  Aytosfactura,  Simplifica  amb

Actes i Acords, AbsArxiu, Connector MUX, Connector eNotum i Firm@).

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació

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

tècniques reguladors del contracte.

Cinquè.- Convocar, per procediment negociat sense publicitat, per raons de protecció de de

drets  d’exclusiva,  inclosos els  drets  de  propietat  intel.lectual  i  industrial,  la  licitació  dels

serveis de manteniment i actualització del programari de l’empresa ABS INFORMATICA SLU,

amb  un  pressupost  base  de  licitació de  5.836,27€,  IVA  inclòs,  dels  quals  4.823,36€

corresponen al preu del contracte  i 1.012,91€ a l’IVA, i una durada de quatre mesos.

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

5.836,27€ IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.2279902 del pressupost vigent.

Setè.-  Convidar l’empresa ABS INFOMÀTICA SLU,  propietària, titular i distribuïdora del

programari, perquè en el termini deu dies naturals a comptar dels del següent a la recepció

de la invitació pugui presentar la seva proposició.



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

Comarcal per tal que l’empresa convidada pugui accedir als plecs i a la resta d’informació

necessària per presentar la seva proposta.

Novè- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per a l’execució del present acord.

Desè.- Comunicar  el  present  acord  a  l’àrea  de  Serveis  Econòmics  i  l’àrea  de  Noves

Tecnologies 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 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:10/HV/xc (Núm. Exp:2018/1656)
ASSUMPTE:  aprovació de la continuïtat en la prestació del servei de representant a tarifa o mercat a la planta de
generació de l'abocador comarcal controlat.- Continuïtat en la prestació del servei.

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient número 2018/1656 relatiu a l’aprovació de la continuïtat en la prestació del servei

de representant a tarifa o mercat a la planta de generació de l'abocador comarcal controlat

de Pedret i Marzà en el mercat organitzat d'electricitat espanyol.- Continuïtat en la prestació

del servei

Fets

1.- La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data en data 25 de juny

de 2019, va adjudicar a l’empresa Nexus Energia S.A amb CIF núm. A62332580 i per un

import de 10.792,52 € el servei de representant a tarifa o mercat a la planta de generació de

l'abocador  comarcal  controlat  de  Pedret  i  Marzà  en  el  mercat  organitzat  d'electricitat

espanyola. Aquest representant és obligatori per tal de poder procedir a la venda d’energia

que genera l’abocador al mercat.

2.-El contracte es va formalitzar el 29 de juny del 2019 i la seva execució entra en vigor al

dia següent de la signatura dels poders notarials, que van ser signats el 23 de juliol de 2019

i té una durada de dos anys, per tant finalitzava el 24 de juliol de 2021. 

3.- En data 31 d’agost de 2021 la Junta de Govern Local  del Consell Comarcal va acordar

requerir a l’empresa NEXUS Energia SA perquè continués prestant el  servei,  en els seus

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

d’aquesta serien fins a 23 de juliol del 2022, data en la qual finalitzaria la primera pròrroga

contractual.

En data d’avui no s’ha iniciat encara en tràmit de la nova licitació del servei. Es tracta d’un

servei associat al funcionament de l’abocador comarcal, una instal·lació considerada servei

bàsic  i  essencial  per  al  tractament  dels  residus  de  la  comarca.  La planta  de  generació

elèctrica forma part del tractament del biogàs que es genera a l’abocador controlat i cal fer-

ne el tractament per a reduir les emissions a l’atmosfera que aquesta instal·lació emet. Es



tracta d’un tractament indispensable per al funcionament correcte de l’abocador. Per tant

s’ha  de  seguir  prestant  el  servei  fins  que  el  nou  adjudicatari  es  faci  càrrec  i  requerir

novament  a  l’empresa  adjudicatària  perquè  continuï  prestant  el  servei,  d’acord  amb  la

naturalesa del servei. El servei s’ha prestat de manera satisfactòria durant tot aquest període

per part  de l’empresa NEXUS España SA i disposa dels poders notarials per fer aquesta

tasca.

4.- Hi ha consignació a l’aplicació 45 1623 2269902 del pressupost per atendre la despesa

derivada de  la continuïtat de l’esmentat servei.

5.- La despesa màxima prevista derivada de la continuïtat en la prestació del servei la és la

següent:

Juliol 2022 – Desembre 2022  1.016,40  € IVA inclòs

Gener 2023 – Juliol 2023  1.016,40  € IVA inclòs

En tractar-se d’una via excepcional i exclusivament per garantir per raons d’interès públic la

continuïtat  de  la  prestació  del  servei  de  representant  a  tarifa  o  mercat  a  la  planta  de

generació  de  l'abocador  comarcal  controlat  de  Pedret  i  Marzà  en  el  mercat  organitzat

d'electricitat espanyola, es considera raonable i proporcional acotar el termini màxim de la

continuïtat del contracte fins a un màxim d’1 any. 

6. En data 25 de maig de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Medi Ambient en el qual es proposa la continuïtat del servei per un període màximd’un

any, atès el caràcter  essencial  i  obligatori  del servei  i  que aquest s'ha prestat de forma

satisfactòria.

7. En data 25 de maig 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 en què

es conclou que ens trobem davant d’una situació excepcional amb raons evidents d’interès

públic que fan del tot necessari garantir la continuïtat del servei, d’acord amb l’article 235 .a

ROAS,

8. Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció



Fonaments de dret

• Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS), en particular, l’article 235.a)

• 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.

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

administracions públiques. 

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

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007.

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

municipal i de règim local de Catalunya

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer. Requerir a l’empresa NEXUS Energia SA, amb amb CIF A62332580 adjudicatària del

contracte de serveis per la prestació del servei de representant a tarifa o mercat a la planta

de generació de l'abocador comarcal controlat de Pedret i Marzà en el mercat organitzat

d'electricitat  espanyol que continuï prestant  el  servei,  per un import de 2.032,80 €, IVA

inclòs,  en  els  seus  propis  termes  i  pel  termini  d’un  any,  de  manera  que  els  efectes

administratius i econòmics d’aquesta seran fins al 23 de juliol de 2023.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la continuïtat del servei, per un import

total de  2.032,80  €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 45 1623 2269902 del pressupost

vigent amb la periodificació següent:



Juliol 2022 – Desembre 2022  1.016,40  € IVA inclòs

Gener 2023 – Juliol 2023  1.016,40  € IVA inclòs

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

corresponents pressupostos.

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

calguin per l’execució del present acord. 

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

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

per al seu coneixement i als efectes adients.

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  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.
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