
INFORME  RELATIU  A  L'INCOMPLIMENT  DEL  TERMINI  PER  DONAR
CONFORMITAT  O  REBUTJAR FACTURES  A  REMETRE  A  LA  JUNTA DE GOVERN
LOCAL

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

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

serveis, informo:

•  Que actualment  INTERVENCIÓ té  constància  d'un total  de  5  factures pendents de

conformar segons llistat  adjunt,  per un import  total  de  10.703,05 euros,  sobre les

quals  han transcorregut  els  terminis  de  conformitat  o  rebuig  establerts  a  les  Bases

d'Execució del Pressupost vigents  (Base 13 rebuig per pertànyer a altra àrea,: 5 dies

hàbils / conformitat o retorn proveïdor: 5 dies hàbils).

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

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

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

degudament els terminis i tenen totes les factures tramitades.

ÀREA PRESIDÈNCIA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SERVEIS GENERALS 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA INFORMÀTICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SECRETARIA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA RECURSOS HUMANS 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SERVEIS TÈCNICS 843,50 € IFAC  ELABORAT

ÀREA TURISME 0,00€ COMPLERT TERMINI

ÀREA CULTURA I EDUCACIÓ 9.859,55 € IFAC ELABORAT

ÀREA BENESTAR SOCIAL 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA MEDI AMBIENT 0,00€ COMPLERTTERMINI

ÀREA MEDI AMBIENT-CTR 0,00€ COMPLERT TERMINI

ÀREA JOVENTUT 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA CONSUM 0,00 € COMPLERT TERMINI

TOTAL 10.703,05 €



Figueres, el dia que signo aquest document.

Relació factures que han incomplert el termini de conformitat.

Factures pendents de firmar enviades fins 06/10/2022

N. d'entrada Data
N. de 
document

Data         
doc.

Import 
total

Situaci
ó

Tercer Nom Text Explicatu
Data 
Tramitació

Oficina

F/2022/1683 15/07/2022 C C12046 11/07/2022 648,28 E A17034364
ASCENSORS 
SERRA SA

ASCENSORS SERRA 3T22 
MANTENIMENT

15/07/2022
Serveis Tècnics

F/2022/1798 02/08/2022
2204 
22040102
87

31/07/2022 195,22 E A17073164
ASCENSORS 
GIRONA SAU

ASCENSORS SERRA 
MANTENIMENT C/ ANICET DE 
PAGES 2 ED.JOVENTUT MAIG A
JULIOL 22

02/08/2022
Serveis Tècnics

F/2022/2038 22/09/2022 S1-220700 16/06/2022 600,00 E B17947011
EDITORIAL 
GAVARRES SL

EDITORIAL GAVARRES 30 
EXEMPLARS REVISTA ALBERES 
NUMEROS 26 I 27

22/09/2022 Cultura

F/2022/2097 03/10/2022 20221358 30/09/2022 4.921,55 E B17233537 GIRONABUS SL
GIRONABUS SETEMBRE 22 
TRANSPORT ESCOLAR IT.7

03/10/2022 Ensenyament

F/2022/2098 03/10/2022 20220312 30/09/2022 4.338,00 E A17002411
AUTOCARS 
MARTI PI SA

AUTOCARS MARTI PI 
SETEMBRE 22 TRANSPORT 
ESCOLAR IT.8R2

03/10/2022 Ensenyament

Total    10.703,05       



R/N:13/MT/mval (Núm. Exp:2022/1684)

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de l’expedient

Expedient  2022/1684 relatiu  a  l'adjudicació  els  ajuts  individuals  de  transport  adreçats  a

l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius

sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022.

Antecedents     de     fet  

1. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà per acord de Ple de data 24 de maig de 2022
va acceptar la delegació de competències en matèria d’ensenyament en els termes
que  s’esmenten  en  l’expedient  2022/231  en  relació  a  l’Acord  de  Govern
GOV/128/2021 de 31 d’agost.

2. D'acord amb el Decret 161/1996 de 14 de maig que regula el servei de transport
escolar als centres docents públics propietat del Departament d’Ensenyament, en el
seu article 2 3)«Quan no sigui possible l’establiment del servei escolar de transport
en les modalitats  col·lectives, s’establiran ajuts individuals de desplaçament a les
famílies en les condicions regulades en aquest decret».

3. Ateses les sol·licituds presentades que compleixen els requisits de l’esmentat decret
i  de  la  convocatòria  d’ajuts  de  desplaçament  individual  obligatori  ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb
fons públics; i la disponibilitat pressupostària en la partida d’ajuts individuals de de
desplaçament (AID). 

4. La comissió avaluadora ha procedit a examinar les sol·licituds i comprovar que tant
els de concurrència competitiva com els de concurrència no competitiva compleixen
els  requisits  del  Decret  161/1996  de  14  de  maig  de  transport  escolar  i  de  la
convocatòria dels AIDS ( Exp 2021/1739) i constata que tenen dret a rebre l’ajut les
sol·licituds que consten a l’annex.

5. Els  directors  dels centres hauran de certificar  al  final  del  curs escolar  al  Consell
Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el
curs escolar.



6. En data 13  d’octubre  de  2022  s’ha emès informe favorable per part de  la
tècnica de l’àrea de cultura i ensenyament.

7. 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.

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

Fonaments     de     dret  

• Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els

Consell  Comarcal  poden  assumir  la  gestió  dels  serveis  de  transport  i  menjador
escolar.

• Decret 161/1996 pel qual es regula el servei transport escolar dels centres docents
públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.

• Acord de Govern GOV/128/2021 de 31 d’agost.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Adjudicar els ajuts individuals de transport adreçats a l’alumnat d’ensenyaments
obligatoris  i  de  segon cicle  d’educació  infantil  de  centres  educatius  sufragats  amb fons
públics per al curs 2021-2022 a les sol·licituds que compleixen els requisits que explicita el
decret, segons detall adjunt:

Pare / Mare / Tutor NIF/NIE Ajut Total

E.P.G XXXX310G 399,00

E.P.G XXXX310G 399,00

M.C.V XXXX386X 399,00

M.C.V. XXXX386X 399,00

G.M.C XXXX702F 399,00

L.Q.M.D.O. XXXX862G 399,00

J.P.G XXXX763J 665,00

J.P.G XXXX763J 665,00

A.C.M. XXXX100N 399,00

V.G.O. XXXX495W 399,00



A.V.D.R. XXXX643L 266,00

M.C.C
XXXX748W 266,00

M.B.F. XXXX989Z 266,00

J.R.B.M. XXXX281S 266,00

J.R.B.M. XXXX281S 266,00

E.B.F. XXXX621Y 266,00

E.B.F. XXXX621Y 266,00

P.M.D XXXX506T 266,00

R.M.D.C. XXXX232M 931,00

O.G. XXXX311A 266,00

R.M.C.P XXXX257X 266,00

I.V.C. XXXX360B 266,00

E.S.B. XXXX059Y 266,00

E.S.B. XXXX059Y 266,00

B.G.M XXXX872C 266,00

M.B.R XXXX153T 266,00

A.C.C XXXX953W 266,00

C.C.O XXXX531E 798,00

A.C.L XXXX663C 798,00

A.C.L. XXXX663C 798,00

C.E.E. XXXX8945 864,50

M.C.T. XXXX530B 798,00

M.C.T. XXXX530B 798,00

A.B.P.F. XXXX404T 238,40

A.B. XXXX194N 231,35

M.S.P XXXX969P 259,40

15.292,65

Segon.-Disposar  la  despesa  per  import  de  15.292,65€  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 35.3262.48000 del pressupost vigent.

Tercer.- Establir que els directors dels centres hauran de certificar al Consell Comarcal les
altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar.

L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut.

Quart.- Establir que els directors dels centres hauran de certificar al Consell Comarcal les
altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. 



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

Sisè.  -   Comunicar  aquesta  resolució  als  usuaris  als  sol·licitants  afectats  per  al  seu

coneixement i als efectes adients.

Setè.- 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/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 del Consell Comarcal.- Requeriment de

documentació a l’oferta més avantatjosa.-

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€

corresponen 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 sessió de data 11 d’octubre de 2022, va proposar

l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa  ISERVEIS EINSTIC SL.

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

consten.

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

favorablement la present proposta d’acord.

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.

ACORD

Per tant, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern:

Primer.- Requerir l’empresa ISERVEIS EINSTIC SL  perquè en el termini de deu dies hàbils

a comptar des de l’endemà de la notificació del present acord, presenti la documentació

següent:

• Documentació acreditativa del volum de negocis dels darrers tres anys conclosos 

• Relació dels serveis efectuats en el curs dels últims tres anys del mateix tipus o

naturalesa als de l’objecte del contracte, avalats per certificats de bona execució i

amb indicació del  seu import.

• Document  acreditatiu  de  la  constitució  de  la  garantia  definitiva,  per  import  de

781,00€

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa ISERVEIS EINSTIC SL.

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

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

RECURSOS

Aquesta resolució no es pot impugnar ja que es tracta d’un acte de tràmit no qualificat

Figueres, a la data de la signatura electrònica.


