
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 8  factures pendents de

conformar segons llistat adjunt, per un import total de 19.142,84 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/RECEPCIÓ 0,00 € IFAC ELABORAT

ÀREA INFORMÀTICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SECRETARIA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA RECURSOS HUMANS 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SERVEIS TÈCNICS 19.142,84
€

IFAC NO ELABORAT

ÀREA TURISME 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA CULTURA I ENSENYAMENT 0,00 € COMPERT TERMINI

ÀREA EDUCACIÓ 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA BENESTAR SOCIAL 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA MEDI AMBIENT 0,00€ COMPLERT TERMINI

ÀREA JOVENTUT 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA CONSUM 0,00 € COMPLERT TERMINI

TOTAL 19142,84

Figueres, el dia que signo aquest document.



Relació factures que han incomplert el termini de conformitat.

FACTURES PENDENTS DE SIGNAR A  08/09/2022

Numero
d'entrada

Data
Numero
de document

Data 
doc.

Import
total

Sit
ua
ció

Tercer Nom Text Explicatiu
Data
Tramitació

Oficina

F/2022/1550 04/07/2022 F 2022/F/247 30/06/2022 16.236,12 E A17063579
PROVEIMENT
S D'AIGUA SA

PRODAISA 2T22 AIGUA 
EN ALTA XARXA ESTELA

05/07/2022 Serveis tècnics

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/2022/1689 15/07/2022

082014748843 
1180 
PLR201N0281
699

28/06/2022 60,86 E A81948077
ENDESA 
ENERGIA SAU

ENDESA ENERGIA LLUM 
25/4/22 - 22/6/22 ZONA 
ESPORTIVA VENTALLO

18/07/2022 Serveis tècnics

F/2022/1690 15/07/2022

082018575890 
0588 
PPR201N0081
351

21/06/2022 251,00 E A81948077
ENDESA 
ENERGIA SAU

ENDESA ENERGIA LLUM 
19/4/22 - 18/6/22 C/ NOU 91
LOCAL 5

18/07/2022 Serveis tècnics

F/2022/1691 15/07/2022

082014776881 
1159 
PPR208N0004
751

07/07/2022 1.474,68 E A81948077
ENDESA 
ENERGIA SAU

ENDESA ENERIGA LLUM 
31/5/22 - 30/6/22 C/ NOU 48

18/07/2022 Serveis tècnics

F/2022/1692 15/07/2022

082014776609 
1131 
PPR208N0004
745

07/07/2022 149,04 E A81948077
ENDESA 
ENERGIA SAU

ENDESA ENERGIA LLUM 
31/5/22 - 30/6/22 C/ 
ANICET DE PAGES, 2

18/07/2022 Serveis tècnics

F/2022/1693 15/07/2022

082014776706 
1260 
PPR208N0004
748

07/07/2022 127,64 E A81948077
ENDESA 
ENERGIA SAU

ENDESA ENERGIA LLUM 
31/5/22 - 30/6/22 C/ 
ST.LLATZER 21

18/07/2022 Serveis tècnics

F/2022/1798 02/08/2022
2204 
2204010287

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

           

    19.142,84       



R/N:02/FF/cn (Núm. Exp:2019/1394)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de serveis de tallers de gimnàstica per a persones grans
+60 en el marc de les activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies de la
comarca de l'Alt Empordà.- Requeriment continuïtat prestació servei.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de data 28 de gener

de 2020 es va adjudicar el contracte del servei de tallers de gimnàstica per a persones grans

en el marc de les activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies de la comarca

de l’Alt Empordà a favor de l’empresa DIVERSPORT SL, amb CIF B17711474, per un import

de 25.184,32€, IVA exclòs (30.473,03€, IVA inclòs).

El contracte es va formalitzar el 12 de febrer de 2020 i es va establir la durada en dos anys
a comptar des del 17 de febrer de 2020 i es podia prorrogar anualment fins a dos anys
més.

Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 16 de març de 2021 i com a
conseqüència de les mesures adoptades per combatre el COVID-19, es va determinar la
impossibilitat d'execució del contracte indicat i se’n va declarar la suspensió amb efectes
des de la data de l'adopció de l’acord i fins que s'aixequessin aquestes mesures i es podés
reprendre la seva execució.

En data 10 de setembre de 2021, van entrar en vigor unes noves mesures COVID i es va
permetre les activitats físiques en equipaments cívics que complissin els requisits
d’aforament i ventilació establertes per les autoritats sanitàries.

En data 28 de setembre de 2021 per acord de la Junta de Govern s’aixecà la suspensió del
contracte, amb efectes a partir del dia 1 d’octubre de 2021.



El temps de suspensió del contracte va ser de 6 mesos i 14 dies, i per tant en data 30
d’agost del 2022 finalitzava el termini de durada del contracte esmentat.

La directora de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha emès informe de

data  15 de setembre de  2022,  en el  qual proposa tramitar  el  requeriment  a  l’empresa

DIVERSPORT SL,  per  tal  que continuï  prestant  el  servei  de  tallers  de  gimnàstica  per  a

persones  grans,  atès que és un servei essencial pel Consell Comarcal, i en base a la

prestació satisfactòria d'aquest.

La tècnica d’administració  general   ha emès informe de data  20 de setembre de 2022,
conformat per la secretària, en el qual es conclou:

«D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, entenem que en el cas que ens ocupa 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, així com de
l’article 42.3 LCSP. A tal efecte, és convenient requerir a l’empresa DIVERSPORT SL per tal
que continuï prestant el servei de Tallers de gimnàstica per a persones grans en el marc de
les  activitats  d’atenció  a  la  dependència  i  suport  a  les famílies de la comarca  de l’Alt
Empordà

En tot cas, cal posar de manifest que les raons evidents d’interès públic no justifiquen que
aquesta situació excepcional es pugui perllongar indefinidament per part de l’Àrea Gestora,
sinó que la continuïtat del servei només s’hauria de mantenir pel temps indispensable per
procedir a l’adjudicació del nou contracte, i en tot cas pel termini màxim coincident amb els
dos anys de pròrroga prevista contractualment, és a dir, fins el 30 d'agost de 2024, i això
per no vulnerar els principis de publicitat i concurrència rectors en la contractació pública.»

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció. 

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014 (en endavant, LCSP).

• 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).

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



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

Proposta d’acord a la Junta de Govern

Per tant, proposo: 

Primer.  -   Requerir l’empresa  DIVERSPORT SL, amb CIF B17711474,  perquè, en virtut d’allò

disposat a l’article 235.a) del ROAS, amb efectes d’1 de setembre de 2022, continuï prestant

el servei de tallers de gimnàstica per a persones grans en el marc de les activitats d’atenció

a la dependència i suport a les famílies de la comarca de l’Alt Empordà fins a l’adjudicació

del  nou  contracte,  i  en  tot  cas,  pel  termini  màxim  de  dos  anys  de  pròrroga  prevista

contractualment, és a dir, com a màxim fins el 31 d’agost de 2024.

Segon.  -   Autoritzar i disposar una despesa màxima de 30.473,04 € IVA inclòs (25.184,34 €,

IVA exclòs) per atendre les despeses corresponents a la prestació del servei des de l’1 de

setembre de 2022 al  31 d’agost  de  2024,amb càrrec  a l’aplicació  40.2311.2279902,  del

pressupost, i amb la periodificació següent:

Període Import, IVA
exclòs

IVA (21%) Import, IVA
inclòs

2022 (Setembre- desembre) 4.197,39 € 881,45 € 5.078,84 €

2023 (Gener-desembre) 12.592,17 € 2.644,35 € 15.236,52 €

2024 (Gener-agost) 8.394,78 € 1.762,90 € 10.157,68 €

TOTAL 25.184,34 € 5.288,70 30.473,04 €

Per a l’exercici 2023 i 2024 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 dels presents acords.



Quart  .-   Notificar el present acord a l’empresa DIVERSPORT SL, amb indicació dels recursos

corresponents.

Cinquè.- Comunicar a l’àrea de Serveis S o c i a l s  i als serveis econòmics aquests acords 
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 dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica


