
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  21  factures pendents de

conformar segons llistat  adjunt,  per un import total  de  46.112,54 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 23.580,83 € IFAC  NO ELABORAT

ÀREA TURISME 0,00€ COMPLERT TERMINI

ÀREA CULTURA I EDUCACIÓ 22.531,71 € IFAC ELABORAT

ÀREA BENESTAR SOCIAL 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA MEDI AMBIENT 0,00€ COMPLERT TERMINI

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 46.112,54 €



Figueres, el dia que signo aquest document.

Relació factures que han incomplert el termini de conformitat.

Factures pendents de firmar enviades fins 11/11/2022

N.
d'entrada Data

N.  de
documen
t

Data doc. Import
total

Si
tu
a
ci
ó

Tercer Nom Text Explicatiu Data
Tramitació Oficina

F/2022/1683 15/07/2022 C C12046 11/07/202
2 648,28 E A17034364 ASCENSORS

SERRA SA
ASCENSORS SERRA 3T22
MANTENIMENT 15/07/2022 Serveis

tècnics

F/2022/1798 02/08/2022
2204
220401028
7

31/07/202
2 195,22 E A17073164

ASCENSORS
GIRONA SAU

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

02/08/2022 Enginyer

F/2022/2222 11/10/2022 C C16668 10/10/202
2 648,28 E A17034364 ASCENSORS

SERRA SA

ASCENSORS  SERRA
SERVEI  MANTENIMENT
CONTRACTE  TOT  RISC-
FESTIU  24  H  01/10/22-
31/12/2022  ELEVADOR
C. NOU 48

14/10/2022 Enginyer

F/2022/2247 17/10/2022
FV2210-
00216

14/10/202
2 652,40 E B59803825

SERHS  FOOD
AREA SL

SERHS FOOD  SETEMBRE
22  MONITOR  EXTRA
CEIP POUS I PAGES

19/10/2022 Educació

F/2022/2248 17/10/2022
FV2210-
00218

14/10/202
2 652,40 E B59803825

SERHS  FOOD
AREA SL

SERHS FOOD SETEMBRE
22  CEIP  VALLGARRIGA
MONITORATGE EXTRA

19/10/2022 Educació

F/2022/2249 17/10/2022 FV2210-
00219

14/10/202
2 815,60 E B59803825 SERHS  FOOD

AREA SL

SERHS FOOD SETEMBRE
22  MONITORATGE
EXTRA  CEIP
VALLGARRIGA

19/10/2022 Educació

F/2022/2250 17/10/2022 FV2210-
00220

14/10/202
2

358,82 E B59803825 SERHS  FOOD
AREA SL

SERHS  FOOD  AREA
SETEMBRE 22 MONITOR 
EXTRA  ESC.TERESA  DE
PALLEJA

19/10/2022 Educació

F/2022/2256 17/10/2022

082014776
881  1182
PPR201N0
123630

04/10/202
2

5.033,07 E A81948077 ENDESA
ENERGIA SAU

ENDESA  SETEMBRE  22
LLUM C NOU 48

19/10/2022 Enginyer

F/2022/2257 17/10/2022

082014776
609  1163
PPR201N0
124971

05/10/202
2 300,07 E A81948077 ENDESA

ENERGIA SAU

ENDESA  SETEMBRE  22
LLUM   ANICET  DE
PAGES 2 LOC

19/10/2022 Enginyer



F/2022/2258 17/10/2022 082014776
706  1294
PPR201N0
124974

05/10/202
2

324,57 E A81948077 ENDESA
ENERGIA SAU

ENDESA  SETEMBRE  22
LLUM  SANT LLATZER 21
LOC;

19/10/2022 Enginyer

F/2022/2262 19/10/2022 781001467
3

10/10/202
2 3.984,82 E A59376574 SERUNION SA SERUNION SETEMBRE 22

MENJADOR ESCOLAR 20/10/2022 Educació

F/2022/2263 19/10/2022 781001467
2

10/10/202
2

1.765,80 E A59376574 SERUNION SA SERUNION SETEMBRE 22
MENJADOR ESCOLAR.

20/10/2022 Educació

F/2022/2264 19/10/2022 781001467
1

10/10/202
2 521,89 E A59376574 SERUNION SA SERUNION SETEMBRE 22

MENJADOR ESCOLAR 20/10/2022 Educació

F/2022/2268 19/10/2022
F
2022/F/36
8

19/10/202
2

16.236,1
2 E A17063579 PROVEIMENTS

D'AIGUA SA

PROVEIMENT  D'AIGUA
AIGUA  ALTA  3T22 
XARXA L'ALBERA

20/10/2022 Enginyer

F/2022/2330 02/11/2022
2204
220401427
9

31/10/202
2 195,22 E A17073164

ASCENSORS
GIRONA SAU

ASCENSOR  GIRONA
MANTENIMENT
ASCENCSOR  C.  ANICET
DE  PAGES  2  AGOST  A
OCTUBRE.

03/11/2022 Enginyer

F/2022/2419 04/11/2022 00010RI22
000872

31/10/202
2

1.045,71 E B58062027 EUREST
CATALUNYA SL

EUREST  SETEMBRE  22
MENJADOR ESCOLAR

08/11/2022 Educació

F/2022/2420 04/11/2022 00010RI22
000873

31/10/202
2 1.571,79 E B58062027 EUREST

CATALUNYA SL
EURESTE  SETEMBRE  22
MENJADOR ESCOLAR 08/11/2022 Educació

F/2022/2433 08/11/2022 781001469
1

31/10/202
2

8.534,05 E A59376574 SERUNION SA

SERUNION OCTUBRE  22
MENJADOR  ESCOLAR 
ESCOLA JAUME VICENS I
VIVES

09/11/2022 Educació

F/2022/2434 08/11/2022 781001468
7

31/10/202
2 261,60 E A59376574 SERUNION SA

SERUNION SETEMBRE 22
MENJADOR  ESOLAR 
ESCOLA JAUME VICENS I
VIVES

09/11/2022 Educació

F/2022/2435 08/11/2022 781001469
3

31/10/202
2 1.785,42 E A59376574 SERUNION SA

SERUNION OCTUBRE  22
MENJADOR  ESCOLAR
ESCOLA JOAQUIM GIFRE

09/11/2022 Educació

F/2022/2436 08/11/2022 781001469
2

31/10/202
2

581,41 E A59376574 SERUNION SA

SERUNION OCTUBRE  22
MENJADOR  ESCOLAR
ESCOLA  JOAQUIM
GUIFRE

09/11/2022 Educació

    46.112,5
4

      



    

JUNTA DE GOVERN 

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  servei  de  direcció  d’execució  i  coordinació  de
seguretat i salut de les obres relatives al projecte de desgasificació de la fase 4b del dipòsit
controlat de l’Alt Empordà i al projecte constructiu de dues basses d’aigües seminetes a les
instal·lacions del dipòsit controlat comarcal.- a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria
de licitació.-

Antecedents de fet 

El director d’explotació del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà va emetre

informe memòria de data 10 de novembre de 2022, del qual es  va donar per assabentada

la  cap  de  l’àrea  de  Medi  Ambient  en  la  mateixa  data  i  en  el  qual  es  proposava  la

contractació del servei de direcció d’execució i coordinació de seguretat i salut de les obres

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

projecte  constructiu  de  dues  basses  d’aigües  seminetes  a  les  instal·lacions  del  dipòsit

controlat comarcal, al municipi de Pedret i Marzà,  dividit en dos lots.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els

objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència delegada, prevista a la fitxa núm.

11.1 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 de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació contractació

han estat  informats  favorablement pels  serveis  jurídics  de la  corporació  en data  10 de

novembre de 2022.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

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

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

Llei de contractes de les administracions públiques.

• Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei

30/2007,de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.

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

pública.

• L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb

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

Proposta d’acord

Per tant, proposo a la Junta de Govern

Primer.- Aprovar l’informe memòria emès pel director del Centre de Tractament de Residus

de l’Alt Empordà.

Segon.-  Iniciar l’expedient de contractació del servei de direcció d’execució i coordinació

de seguretat i salut de les obres relatives al projecte de desgasificació de la fase 4b del

dipòsit  controlat  de  l’Alt  Empordà  i  al  projecte  constructiu  de  dues  basses  d’aigües

seminetes a les instal.lacions del dipòsit controlat comarcal, al municipi de Pedret i Marzà,

dividit en dos lots:



Lot  1:  direcció  d’obra  i  coordinació  de  seguretat  i  salut  de  les  obres  relatives  a  la

desgasificació de la fase 4b del dipòsit controlat comarcal de l’Alt Empordà.

Lot 2: direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres relatives a la construcció

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

Tercer.  Aprovar l’expedient de contractació

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

tècniques  reguladors del contracte.

Cinquè.-  Convocar  la  licitació  per  procediment  obert  simplificat  abreujat  i  tramitació

ordinària,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  de  15.249,09€,  dels  quals  12.602,56€

corresponen al preu del contracte i 2.646,53 a l’IVA (21%), amb el següent desglossament

per lots:

Lot  1:  7.804,46€,IVA  inclòs,  dels  quals  6.449,97€  corresponen  al  preu  del  contracte  i

1.354,49€ a l’IVA (21%).

Lot 2: 7.444,63€, dels quals 6.152,59€ corresponen al preu del contracte i 1.292,04€ a l’IVA

(21%).

La durada del contracte estarà condicionada a la durada de les obres que, per al lot 1, és de

2 mesos i, per al lot 2, de 3 mesos.

De  conformitat  amb  l’article  29.7  de  la  LCSP  el  termini  de  durada  dels  contractes

complementaris d’un altre contracte d’obres excedirà del termini del contracte principal pel

temps  necessari  per  realitzar  els  treballs  relacionats  amb  la  liquidació  del  contracte

principal, que són els especificats a l’article 243.3 de la LCSP i en el plec de prescripcions

tècniques.

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

15.249.09€ amb la periodificació i amb càrrec a les aplicacions que tot seguit s’indiquen:

Any Aplicació LOT Import (IVA inclòs)
2022 45 1623 22706 1 3.902,23€
2022 45 1621 62200 2 2.976,60€

TOTAL 2022 6.878,83€
2023 45 1623 22706 1 3.902,23€
2023 45 1621 62200 2 4.468,03€



TOTAL 2023 8.370,26€
TOTAL
(LOT1+LOT2)

15.249,09€

En tractar-se d’una despesa plurianual, resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i

suficient en els corresponents pressupostos.

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

Comarcal per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la

data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè.- Facultar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent  perquè  realitzin  tant  actes  i

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

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

del Consell Comarcal.

RECURSOS

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

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient  número  2022/1179  relatiu  a  l’atorgament  dels  ajuts  econòmics  destinats  a
sufragar  part  de  les  despeses  ocasionades  pel  servei  de  transport  adaptat  individual  i
col·lectiu en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el
finançament del servei de transport adaptat a la comarca de l’Alt Empordà per al 2022

Antecedents de fets

1. El Servei de Transport Adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport a
les persones discapacitades i/o amb dependència que presenten problemes de mobilitat,
per tal que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o a aquells altres que
permetin  garantir o afavorir la seva integració a l'entorn.

2- En data  22 d’abril  de 2022, el Ple del Consell Comarcal  de l’Alt Empordà (CCAE) va
aprovar inicialment les bases que han de regir la convocatòria 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 per l’any 2022.

3- En sessió de data 26 de juliol de 2022, la Junta de Govern va aprovar la convocatòria de
les subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels servies de transport
adaptat individual i col·lectiu a la comarca de l’Alt Empordà per l’any 2022. 

4- En data de 26 d’agost de 2022, es va publicar la convocatòria de subvencions destinades
a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat a la comarca de l'Alt
Empordà, excepte Figueres

5- En data 15 de setembre de 2022, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

6- En data 11 de novembre de 2022, es reuneix la Comissió Avaluadora constituïda per les
següents persones: 

President: Josep M. Bernils Mach, Vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Vocals: M. Rosa Guixé Valls, directora de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Glòria Pla Comas, tècnica del Programa d’Atenció a la Dependència



Carme Ortega  , Coordinadora de Serveis Socials Bàsics 
Secretària: Francesca Falcó i Roig, Tècnica de l’Administració General del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà 

7- Que amb data 8 de novembre de 2022 i amb registre d’entrada 2022/14673, la Fundació
Altem ha fet renúncia per aquest any 2022 de la ruta Nord (nova creació), que no podrà
posar en funcionament durant aquest exercici.

8-Que el  Sr.  Sr.  Joan Pons  Morote  que ha fet  una sol.licitud individual,  queda exclòs,
d’acord  al  punt  1.2  de  les  Bases  Reguladores,  concretament  perquè  el  seu  servei  de
destinació és un Centre especials de treball (CET).

9- Que en data 16 novembre de 2022, la Directora de l’àrea de Benestar social, ha emès un
informat favorablement .

10- 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.

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

Fonaments de dret

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.

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

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

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• 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).

• Bases del 20è Concurs Comarcal de Cartells aprovades pel Ple del Consell Comarcal en
data 28 de novembre de 2017.

• La convocatòria es va aprovar per junta de govern el 23 de març  i es va publicar al BOP
nº 60 nºedicte2839 de data 12 d’abril de 2021

Proposta d'acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a l'òrgan col·legiat corresponent Junta de Govern Local:



Primer.- Atorgar els ajuts econòmics destinats a sufragar part de les despeses ocasionades
pel  servei  de  transport  adaptat  individual  i  col·lectiu  en el  marc  de la  convocatòria  de
subvencions destinades a la col·laboració en el finançament del servei de transport adaptat
a la comarca de l’Alt Empordà per al 2022, segons es desprèn de la proposta formulada per
la Comissió Avaluadora i que queda reflectida de la següent manera:

RUTA Entitat TOTAL SUBVENCIÓ

1 CREU ROJA Figueres (Ruta Castelló) 11.878,58 €

2 CREU ROJA Figueres (Ruta Fluvià) 16.894,47 €

3 FADIR ( R-1 ) 7.483,09 €

4 F ALTEM (Ruta Roses) 15.319,29 €

5 F ALTEM (Ruta Lladó) 11.171,13 €

6 F ALTEM (Ruta Nord) 0,00 €

7 MIFAS (Ruta 1) 8.122,63 €

8 MIFAS (Ruta 2) 4.190,94 €

9 VIGO SCCL 4.534,36 €

10 Ajuntament d'Agullana 20.218,41 €

11 Ajuntament l’Escala 10.460,24 €

12 Ajuntament de Llançà-ALTEM 8.232,37 €

13 Ajuntament de Llançà-CD 10.260,27 €

14 Ajuntament de Portbou 5.975,57 €

TOTAL 134.741,35 €

I en el cas de les subvencions individuals:

NÚM. NOM
SUBVENCIÓ
DEFINITIVA

1 J.A.B. 525,45 €

2 N.B.A 738,92 €

3 C.C.D. 673,23 €

4 M.C.C. 673,23 €

5 J.G.T. 738,92 €



6 G.G.R. 518,32 €

7 R.G.G. 706,08 €

8 E.L. 656,81 €

9 J.M.P. 673,23 €

10 V.M.M. 738,92 €

11 S.M.C. 531,28 €

12 J.P.M. 0,00 €

13 A.S.P. 673,23 €

14 S.S.G. 738,92 €

15 J.S.C. 574,71 €

16 S.V.L. 738,92 €

TOTAL 9.900,17 €

Segon.- Disposar la despesa d'import  144.641,52 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària

40.2311.48007 “Transport Adaptat” del pressupost vigent.

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 als interessats aquest acord amb indicació dels recursos corresponents i
concedint un termini de deu (10) dies, a comptar del dia després de la recepció d’aquesta,
per a presentar al·legacions.

Cinquè.- Comunicar a l'Àrea de Serveis Econòmics aquest acord 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:10/HV/ms (Núm. Exp:2018/1656 )

ASSUMPTE: Expedient número 2018/1656 relatiu a 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.- Ampliació de l’AD.

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

Identificació de l’expedient

Expedient número 2018/1656 relatiu a 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.- Ampliació de l’AD.

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.

D’acord amb l’apartat A del quadre de característiques, l’objecte del contracte és realitzar

un servei de representació (agent venedor d’energia elèctrica) per compte del CCAE que

consisteix en la gestió de la venda d’energia exportada per la instal·lació de generació a la

xarxa de distribució. 

Per altre costat, de conformitat amb la clàusula segona del plec de prescripcions tècniques

reguladores del contracte, una de les funcions a complir per part de l’adjudicatari, és a dir,

Nexus Energia S.A, és d’exercir la representació davant dels següents organismes: OMIE,

REE, CNMC i MINETAD. 



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.

4.- En data 15 de juny del 2022, la Junta de Govern Local del Consell Comarcal va acordar

requerir a l’empresa NEXUS Energia SA perquè continues prestant el servei, 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  del  2023. En el  citat  requeriment es va autoritzar  i

disposar la despesa derivada de la continuïtat del servei per un import total de 2.032,80€

IVA  inclós,  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

5.- En data 15 de novembre del 2022 la cap de l’Àrea de Medi Ambient ha emès informe

tècnic favorable, les parts importants de les quals es transcriuen literalment:

(...)

«La facturació d’aquest servei és mensual i inclou les despeses de la seva tasca com a
representant de mercat.

El  pagament d’aquestes factures s’imputen a la partida pressupostaria número 45 1623
2269902  de  despeses  de  cogeneració  abocador  comarcal  amb  7.000  €  pel  2022.  El
requeriment de continuïtat  de l’empresa Nexus Energia S.A. té el  seu corresponent AD
220220010643 calculat conforme els costos del contracte. A data d’avui l’AD previst no és
suficient  pel període fins a la finalització del requeriment de continuïtat en la prestació del
servei (23 de juliol del 2023) pel motiu següent:



A partir de d'abril del 2022 es va incloure el concepte de Finançament del Bo social, degut a
l’aplicació dels últims canvis de regulació. Segons la disposició transitòria sisena del Real
Decret-llei 6/2022, del 29 de març, s’amplia el nombre d’actors del sistema elèctric que han
de finançar el bo social i per tant l’empresa Nexus Energia SA ens ha d’incloure aquest
concepte a les factures del servei de representant a mercat.

El 29 de juliol es va publicar al BOE la ordre TED/733/2022, de 22 de juliol, per la que
s’aprova el repartiment de les quantitats a finançar relatives al bo social. Aquesta ordre,
estableix el preu unitari de 1,294768 €/MWh produït per les activitats de producció i serà
d’aplicació des de la liquidació de juny del 2022. Per tant, aquest nou concepte és variable i
depenent dels MWh produïts.

Aquest concepte de Bo social a pagar a través de l’agent de mercat no estava inclòs al
contracte  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 perquè en el moment de dur a terme la licitació del contracte i en el moment de
la seva signatura no existia. Però essent un impost obligatori que cal pagar a través de
l’agent de mercat cal que sigui inclòs com a despesa del servei que presta l’empresa Nexus
Energia, S.A. Així doncs, és un concepte que únicament es pot pagar a través de l’agent de
mercat, en aquest cas Nexus Energia S.A.

Per tant, atès que actualment és l’empresa Nexus Energia SA la que presta el servei de
representant d’agent de mercat, a través d’un requeriment de continuïtat en la prestació del
servei, cal que s’afegeixi aquest nou concepte, ja que únicament es pot disposar d’un agent
de mercat, per tant, fins que no es disposi de la nova licitació, aquest concepte ha de
facturar-se  a  través  de  l’actual  agent  de  mercat.  Realitzar-ho  amb una  altra  empresa
implicaria disposar de dos agents de mercat i un fraccionament de l’objecte, atès que una
part de les funcions de l’agent de mercat les realitzaria Nexus Energia SA, i aquesta nova
funció la realitzaria una altra empresa.

Tot això sens perjudici que, atesa la situació excepcional de requeriment de la continuïtat,
cal iniciar els tràmits per dur a terme la nova licitació del contracte, i incloure-hi aquest
concepte.»

6.- La quantia estimada d’aquest nou concepte de Bo social fins a 23 de juliol del 2023 és

de 4.000€, IVA inclòs.



7.- La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria, informa

favorablement la present proposta d’acord.

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. Incloure 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 espanyola, que presta l’empresa Nexus Energia S.A, amb CIF núm. A62332580,

actualment  mitjançant  un requeriment  de  continuïtat  de la prestació  del  servei,  el  nou

concepte de Finançament de Bo social amb preu unitari de 1,294768€/ Mwh, de conformitat

amb els motius exposats en els antecedents. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de l’anterior concepte, per un import total

4.000€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 45 1623 22706 del pressupost vigent amb la

periodificació següent:



Novembre 2022 – Desembre 2022  1.000 € IVA inclòs

Gener 2023 – Juliol 2023 3.000  € IVA inclòs

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

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 a l’interessat 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.


