
R/N: 02/FF/cn (Núm. Exp: 2022/1699)
ASSUMPTE: adhesió tercera pròrroga acord marc de subministrament d’equips d’impressió

PROPOSTA D'ACORD DE LA PRESIDENTA 

Identificació         de         l’expedient  

Expedient relatiu a l’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament

d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats  de compra i  arrendament,  amb

destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya,  adjudicat  pel  Consorci  Català  pel

Desenvolupament Local, i la contractació per al subministrament de dos equips d’impressió

i de multifunció en la modalitat d’arrendament amb opció a compra (lot. 9).-

Antecedents     de     fet  

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acord de Ple de data 21 de maig de 2019 es va

adherir al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que

l'Associació  Catalana  de  Municipis  (ACM)  conjuntament  amb  el  Consorci  Català  pel

Desenvolupament Local (CCDL), té constituït.

La  Comissió  Executiva  del  CCDL,  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment

administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2018, va

acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió

i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats

locals de Catalunya (Exp. 2017.02) a les empreses següents: 

GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE: 

Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19

KONICA MINOLTA: Lot: 14

UTE RICOH: Lot: 15 

BASSO: Lots: 16, 18 i 20



En  data  20  març  de  2019  es  va  procedir  a  la  formalització  dels  pertinents  contractes

administratius  de  l'Acord  marc,  amb  les  empreses  GIROCOPI,  S.L-SISTEMES

D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO.

En data 6 de juny de 2019, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament

Local,  va  aprovar  definitivament  la  cessió  a  favor  de  l’ACM  de  l’Acord  mar  de

subministrament d’equips d’impressió i multifunció. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acord de Ple de data 26 de novembre de 2019

(Exp. 2019/1211) es va adherir a l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de

multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals

de Catalunya (Exp.2017.02).

En  data  20  de  febrer  de  2020,  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment,  es

formalitzen  els  contractes  de  la  primera  pròrroga  de  l’Acord  marc  de  subministrament

d’equips d’impressió i multifunció, per un període addicional de 12 mesos més, des del 20

de març de 2020 fins el 20 de març de 2021.

En data 21 de desembre de 2020,  la  Comissió de Presidència aprova definitivament  la

segona pròrroga dels lots 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17,  18, 19 i 20, (amb excepció

dels lots 1, 7 , 13, 14 i 15), per un període addicional de 12 mesos més, des del 20 de març

de 2021 fins el 20 de març de 2022. La formalització es va dur a terme el 15 de febrer de

2021. 

En data 24 de gener de 2022, la Comissió de Presidència aprova definitivament la tercera

pròrroga dels lots 2,3,4,6,8 9,10,11,12,16,18,i 20, (amb excepció dels lots 5, 17 i 19), per

un període addicional de 12 mesos més, des del 20 de març de 2022 fins al 20 de març de

2023. La formalització es dur a terme el 31 de gener de 2022. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té necessitat d'incorporar dos equips nous: 

• Un  equip  per  cobrir  la  necessitat  al  haver-se  creat  un  nou  espai  a  Sant  Pere

Pescador, gestionat per tècnics de  l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt

Empordà i que no disposa de dispositius d'impressió. 

• Un equip per donar servei a un despatx ubicat al Consell Comarcal, que ara ocupen

tècnics de Serveis Socials, i que fins ara no estava disponible per el personal del

Consell, i per tant, fora de l’anterior previsió d’equips feta a la contractació inicial. 



En relació al procediment de licitació i d’adjudicació del contracte basat, atès que el Lot 9

disposa  d'adjudicatari  únic,  el  contracte  s'adjudicarà  a  l'empresa  adjudicatària

REPROGIR/GIROCOPI, SL.

Consta a l'expedient informe favorable emès pel tècnic de l'àrea d'Informàtica del Consell

Comarcal, en data 24 d'octubre de 2022, en què justifica la necessitat de l’adhesió a  la

tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció

en  les  modalitats  de  compra  i  arrendament,  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de

Catalunya (exp. 2017.02), així com de la contractació derivada en modalitat d’arrendament

amb  opció  de  compra a  l’empresa  adjudicatària  REPROGIR/GIROCOPI,  SL dels  bens

següents per import de 5.436,29 € (Iva inclòs), dels quals 4.492,80 € corresponen al preu

del contracte i 943,49 €  a l'import de l'IVA (21%) amb càrrec a la partida pressupostària

20.9201.22000  (Material  d'oficina  no  inventariable)  del  vigent  pressupost  del  Consell

Comarcal de l’Alt Empordà, per una durada inicial de 4 anys:

Lot Descripció Quantitat Import (sense
IVA)

IVA 21% Total

9 Equip  d'impressió  i
multifunció  model  HP
Laserjet  Color  Managed
E77830dn A3 Color

2 2.400,00 € 504,00 € 2.904,00 €

Còpies 2.092,80 € 439,49 €  2.532,29 € 

Total:
5.436,29 €

En data 2 de novembre 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).

• Articles 227 i ss. de la nova 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  i  articles
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada
en vigor de la nova LCSP.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern

Primer.- Disposar l’adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la tercera pròrroga de
l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de
compra i  arrendament,  amb destinació  a les  entitats  locals  de Catalunya,  adjudicat  pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local, la qual finalitza en data 20 de març de 2023.

Segon.- Adjudicar el contracte basat en modalitat d’arrendament amb opció de compra a
l’empresa  adjudicatària GIROCOPI,  S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A.  - UTE   dels
bens següents per import de 5.436,29 € (Iva inclòs), dels quals 4.492,80 € corresponen al
preu  del  contracte  i 943,49  €  a  l'import  de  l'IVA  (21%)  amb  càrrec  a  la  partida
pressupostària 20.9201.22000 (Material d'oficina no inventariable) del vigent pressupost del



Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per una durada inicial de 4 anys a comptar de l'endemà
de la notificació de l'acord d'adjudicació:

Lot Descripció Quantitat Import  (sense
IVA)

IVA 21% Total

9 Equip  d'impressió  i
multifunció  model  HP
Laserjet  Color  Managed
E77830dn A3 Color

2 2.400,00 € 504,00 € 2.904,00 €

Còpies 2.092,80 € 439,49 € 2.532,29 € 

Total:
5.436,29 €

B/N.: 14.400 còpies anuals

Color: 12.000 còpies anuals

El pressupost màxim, pel que fa a les còpies, formulat en termes de preus unitaris, s’ha
calculat en base a les estimacions de les necessitats i no suposa una obligació de despesa
per part de l’entitat atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es
produeixin  durant  l’execució  del  contracte.  La  corporació,  d’acord  amb  la  disposició
addicional 33ena LCSP, podrà assolir la consignació pressupostària, tot respectant els preus
unitaris que va ofertar l’adjudicatari, fins el pressupost màxim de licitació.

• Tots els models A3 color (11) incorporaran el software d’usuaris
• Tots els models (15) porten el paquet d’hores de manteniment incorporat

Aquestes impressores s’adquiriran en modalitat d'arrendament amb opció de compra.

La forma de pagament tant del  lloguer dels equips així  com la despesa per còpia serà
mensual.

La despesa derivada del tant per còpia seria: un cost còpia de 0,003 euros per còpia en

blanc i negre i  de 0,04 euros per còpia en color en els models A3, però en tot cas la

facturació serà de forma mensual atenent al número real de fotocòpies realitzades.

El preu per pàgina inclou, com a manteniment : 

• Monitoratge remot dels equips

• Consumibles originals HP



• Instal·lació i configuració inicial

• Formació inicial

• Resolució d’incidències

• Equip de substitució

• Trasllats per necessitats de l’usuari

• Escanejos

• Recollida i reciclatge de consumibles

• Actualitzacions de firmware

Tercer.- Aprovar  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  a  l’aplicació  pressupostària
20.9201.22000 per import de 5.436,29 € (Iva inclòs),  4.492,80 € (Iva exclòs), segons el
quadre següent:

ANUALITATS

2022 (des.) 2023 2024 2025 2026  (Gen.  a
nov.)

Lloguer 50,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 550,00 €

Còpies b/n 3,60 € 43,20 € 43,20 € 43,20 € 39,60 €

Còpies color 40,00 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 440,00 €

Import 93,60 € 1.123,20 € 1.123,20 € 1.123,20 € 1.029,60 €

IVA 19,66 € 235,87 € 235,87 € 235,87 € 216,22 €

Import total 113,26 € 1.359,07 € 1.359,07 € 1.359,07 € 1.245,82 €

Quart.-  Aprovar el caràcter pluriennal d’aquesta contractació. Pel que fa a l’anualitat 2023
i  següents,  quedaran  condicionades  suspensivament  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i
suficient en el pressupost respectiu.

Cinquè.- El termini de lliurament dels béns serà de 20 dies a comptar de l'endemà de la
notificació de l'acord d'adjudicació.

Sisè.- El lloc de lliurament/instal·lació dels béns serà:

◦ Un equip a la seu del Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà al  C/ Nou, 48 de

Figueres.

◦ Un equip a l’Espai d’entitats de Sant Pere Pescador al C/ Escoles, 1, 1er pis.



Setè.- Eximir a l'adjudicatari de l'obligació de prestació de la garantia definitiva, a l'empara
del que preveu la clàusula 24, del Plec de clàusules administratives particulars regulador de
l’Acord Marc.

Vuitè.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Marc Martí Peix , tècnic de l’àrea
d’informàtica del Consell Comarcal, en compliment del que estableix l’article 62 de la LCSP. 

Novè.-  Notificar l’adopció d’aquests acords al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a
l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

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

Onzè.- 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:02/FF/pa (Núm. Exp:2022/699)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de suport integral per a la gestió i execució de

les operacions de cofinançament de fons europeus.- Adjudicació.-

Antecedents de fet 

Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’agost de 2022  es va aprovar l’expedient de

contractació del servei de suport integral per a la gestió i execució de les operacions de

cofinançament  de fons europeus del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; es van aprovar el

plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors

del  contracte  i  es  va  disposar  convocar  la  licitació,  per  procediment  obert  i  tramitació

ordinària,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  de  21.022,54€,  dels  quals  17.374,00€

corresponien al preu del contracte i 3.648,54€ a l’IVA, i una durada de dos anys i sis mesos.

Durant el termini de presentació de proposicions, que fa finalitzar el dia 20 de setembre de

2022, varen presentar oferta les empreses ISERVEIS EINSTIC SL i D’ALEPH INICIATIVAS Y

ORGANIZACION SA.

La Mesa de Contractació, reunida en data 29 de setembre de 2022, va procedir a l’obertura

del  sobre  A i  a  la  qualificació  de  la  documentació  presentada,  la  qual  va  ser  trobada

conforme, i, acte seguit, a  l’obertura del sobre B, amb la documentació relativa als criteris

d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. 

Tramesa la documentació tècnica presentada pels licitadors a la cap de l’àrea de Turisme

per a la seva valoració,  d’acord amb els  criteris previstos als  plecs, aquesta va emetre

informe de data 6 d’octubre de 2022,  amb el resultat següent:

ISERVEIS EINSTIC SL D’ALEPH  INICIATIVAS  Y
ORGANIZACIÓN SA 

Pla de treball i memòria explicativa, fins a 25 punts

• Diagrama  de  Gantt  i  de
barres, fins a 15 punts

14,75 punts 5 punts



• Memòria  explicativa  del
Pla  de  treball,  fins  a  10
punts

10 punts 5 punts

TOTAL 24,75 punts 10 punts

La Mesa de  Contractació,  reunida en data  11 d’octubre  de  2022,  va donar  compte  de

l’informe tècnic de valoració de les ofertes, i va procedir a l’obertura del sobre C, amb les

ofertes relatives als criteris de valoració automàtica,  amb el resultat següent: 

Oferta econòmica, fins a 40
punts

Experiència equip
de  treball,  fins  a
20 punts

Sessions  de
formació, fins a
15 punts

TOTAL

Oferta Puntuació 

ISERVEIS EINSTIC SL 15.621,67€ 39,21 punts 20 punts 15 punts 74,21
punts

D’ALEPH
INICIATIVAS  Y
ORGANIZACIÓN SA 

14.594,16€ 40 punts 20 punts 15 punts 75 punts

La puntuació total obtinguda pels licitadors és la següent:

ISERVEIS EINSTIC SL 98,96 punts

D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN SA 85,00 punts

La Mesa de Contractació, en la mateixa sessió de data 11 d’octubre de 2022, va proposar
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ISERVEIS EINSTIC SL per haver presentat
l’oferta més avantatjosa.

L’empresa ISERVEIS EINSTIC SL figura inscrita el RELI i s’han comprovat les dades que hi

consten.

L’empresa ISERVEIS EINSTIC SL, en resposta al requeriment efectuat per acord de la Junta

de Govern de data 25 d’octubre de 2022, ha aportat en temps i forma la documentació

requerida i ha acreditat la constitució de la garantia definitiva, per import de 781,00€.

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

favorablement el contingut de la present proposta.

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.

• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació

pública.

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

amb el Decret de Presidència amb número 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord per la Junta de Govern

Per tot això, el conseller delegat de l'àrea de Turisme  proposa a la Junta de Govern:

Primer.- Adjudicar el contracte del  servei de suport integral per a la gestió i execució de

les operacions de cofinançament  de fons europeus del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a

favor  de  l’empresa  ISERVEIS  EINSTIC  SL,  amb  CIF  B66069071,  per  un  import  de

18.902,22€, IVA inclòs, dels quals 15.621,67€ corresponen al preu del contracte i 3.280,55€

a l’IVA, i  una durada de dos anys i sis mesos.

Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de

18.902,22€, amb càrrec a l’aplicació 30.4321.22799 del pressupost i amb la periodificació

següent:

Anualitat Import, IVA exclòs IVA Import, IVA inclòs

2022 6.092,45€ 1.279,41€ 7.371,86€

2023 5.155,14€ 1.082,58€ 6.237,72€

2024 4.374,08€ 918,56 5.292,64€

TOTAL 15.621,67€ 3.280,55 18.902,22€



En  tractar-se  d’un  expedient  d’abast  plurianual,  per  a  l’exercici  2023  i  següents  resta

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos.

Tercer- Designar com a responsable del contracte la Sra. Olga Sabater Armengou, cap de

l’àrea de Turisme del Consell Comarcal.

Quart.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini  de quinze dies hàbils a comptar des de

l’endemà  de  la  notificació  de  l’acord  d’adjudicació,  concorri  a  formalitzar  el  contracte

administratiu.

Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors i donar-ne trasllat a les àrees de Turisme i

d’Intervenció del Consell Comarcal.

Sisè.- Publicar l’adjudicació i formalització del contracte al perfil del contractant del Consell

Comarcal.

Setè.- Facultar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent  perquè  realitzin  tants  actes  i

gestions com calguin per a l’execució del present acord.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut
en  el  termini  d'un  mes  comptat  a  partir  del  dia  següent  al  de  la  seva  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.

-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2021/754)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de delegat de protecció de dades.- Pròrroga

Antecedents de fet

La Junta de Govern del Consell Comarcal en sessió de data  23 de novembre de 2021 va

adjudicar el contracte  del servei de delegat de protecció de dades a favor de l'empresa

GLOBAL LEGAL DATA SL, amb CIF B62436001, per un import de 3.000,00€, IVA exclòs i,

3.630,00€ IVA inclòs, i una durada d'un any.

El contracte es va perfeccionar amb la signatura de l'acceptació de l''adjudicació i el retorn

del document signat per part de l'empresa, que va tenir lloc en data 30 de novembre de

2021.

L'inici de la prestació va tenir lloc en data 30 de novembre de 2021.

En data 29 de novembre de 2022 finalitza el termini d’execució del contracte.

Per tal  de donar compliment al  reglament general  de protecció de dades 2016/679 del

Parlament Europeu, juntament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció

de dades personals i de garantia dels drets digitals i la normativa reguladora de protecció

de dades d’aplicació en el marc de l’Organització de la Seguretat del Consell Comarcal de

l’Alt  Empordà,  cal  disposar  d’un  servei  de  delegat  de  protecció  de  dades  així  com de

l’assessorament respecte a la normativa esmentada amb anterioritat.

Aquesta necessitat continua vigent a data d'avui.

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

A l'apartat D del quadre de característiques en relació amb la clàusula tercera del PCAP es

preveu la possibilitat d'una pròrroga anual. 



Ens trobem davant d'un termini no vençut i, per tant, prorrogable.

El cap de l’àrea d’Informàtica ha emès informe de data 4 de novembre de 2022 en què es
proposa la pròrroga del contracte.

En data 7 de novembre la tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de
secretaria, ha emès informe jurídic favorable

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.
•L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern, d’acord amb el
Decret de Presidència amb número 2019/228, de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord

Per tot això, aquesta Presidència proposa: 

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte de servei

de delegat de protecció de dades adjudicat a l’empresa GLOBAL LEGAL DATA SL.

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 30 de novembre de 2022

fina al 29 de novembre de 2023.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa deriva de la pròrroga del contracte, per un import

total de 3.630,00€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 20.9201.2279902 del pressupost i

amb la periodificació següent:

Exercici Import, IVA inclòs

2022 302,50 €

2023 3.327,50 €



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

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

Tercer.- Facultar la presidència i la gerència perquè realitzin tants actes i gestions com

calguin per a l’execució del present acord.

Quart.- Notificar el present acord a l’interessat amb indicació dels recursos corresponents

Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea d’Informàtica per

al seu coneixement i als efectes oportuns.

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  recepció  d'aquesta
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

Figueres, a la data de la signatura electrònica



R/N:11/OS/NO/sg (Núm. Exp: 2021/598)
ASSUMPTE: Contractació de l'obra de“Creació del Centre Interpretatiu del llagut català i el seu accés”,
Colera, actuació en el marc de l'operació cofinançada amb el 
Programa operatiu FEDER 2014–2020, eix 6

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER  DE TURISME 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de l’expedient

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

Antecedents de fet

Atès que en data 26 de maig de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Colera, per a la gestió i execució de les
accions del projecte de «Creació del Centre Interpretatiu del llagut català i el seu accés» en
el municipi de Colera, i amb data 21 de març de 2018 es va signar l’addenda a l’esmentat
conveni.

Atès  que  la  licitació  del  contracte  de  les  obres  del  projecte  de  «Creació  del  Centre
Interpretatiu del llagut català i el seu accés» en el municipi de Colera, es va fer públic
mitjançant el Perfil del contractant del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 10 de
juny de 2021.

Atès que en data 19 d’agost de 2021 es es va signar el contracte amb  «REHATEC ZENIT
S.L.»,  amb  NIF B17900598  per l'execució de les obres corresponents al projecte  per un
import de 171.033,50 € dels quals 29.683,50 € són en concepte d’IVA.

Atès que el  8 de setembre de 2021, juntament amb l’empresa adjudicatària «REHATEC
ZENIT S.L.», es va signar l’acta de comprovació del replantejament per a l’inici de les obres
a dalt referenciades.



Atès que en data 15 de març de 2022 s’ha emès certificat final d’obra, signat per la Direcció
facultativa de l’obra, senyor Jordi Bertran Jordà i Xavier Reina Vázquez, arquitecte tècnic.

Atesa l'acta de recepció de l'obra de data 14 d’abril de 2022, en què consta que les obres
estan  acabades  de  total  conformitat  amb  les  prescripcions  tècniques  i  administratives,
degudament aprovades que han servit de base per a la seva contractació execució i s’ha
comprovat a més, que la obra es troba en bon estat,  amb l’assistència de la Sra. Trinitat
Bonaterra i Batlle representant de la intervenció a la comprovació material de la inversió.

Atès que en data 21 d’octubre de 2022 la Direcció de l’obra, Sr. Jordi Bertran i Jordà ha
emès informe sobre les deficiències que es transcriuen a continuació, acompanyat de suport
documental: 

«En data 24/08/2022, es va passar a inspeccionar la intervenció efectuada juntament amb
representants  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  observant  que  han  aparegut  les
següents deficiències, un cop finalitzada l’obra:

- S’ha bombat el parquet.

- Les portes rasquen al parquet degut al seu bombament.

- Ha aparegut una esquerda al costat del marc de la balconera de la nau central.

- No hi ha col·locat el cartell del CCAE, d’acord amb les condicions de l’adjudicació
de l’obra.

- S’han mogut els remats inferiors de les portes exteriors degut al bombament del
parquet.

- S’ha d’instal·lar l’intèrfon que es va retirar perquè no era compatible amb la 

instal·lació actual d’obertura de la porta de l’ascensor de la planta baixa.»

En dit informe, amb suport fotogràfic de les deficiències sobrevingudes en finalitzar l’obra,
la direcció facultativa proposa requerir a l’empresa constructora «REHATEC ZENIT S.L.»
perquè en el termini d’un mes es reparin les deficiències detectades.



L’informe de la Direcció de l’obra té el vist i plau de l’arquitecta i cap de l’àrea dels serveis
tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de data 02 de novembre de 2022.

En data 15 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

• Conveni el 26 de maig de 2016 i Addenda al conveni signada el 21 de març del de
2018 entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Colera, per a la
gestió i execució de les obres

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

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

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

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

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

• Reial Decret Legislatiu 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques

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

• Contracte administratiu i Plec de clàusules Administratives particulars del Contracte
amb signatura de data 19 d’agost del 2021



Proposta     de     dictamen d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Requerir  a l’empresa constructora «REHATEC ZENIT S.L.» perquè en el termini
d’un  mes,  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  notificació,  es  reparin  les  deficiències
detectades.

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

RECURSOS

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

Alternativament  i  de forma potestativa,  es pot  interposar  recurs  de  reposició  davant  el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,   En dono fe,

La Secretària
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