
R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2022/375)

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 neteja de les oficines del Consell Comarcal al

Centre de Tractament de Residus (CTR).- Esmena error acord d'adjudicació.- 

Antecedents de fet 

A la  sessió  de  la  Junta  de  Govern  del  dia  17  de  maig  de  2022 es  va adoptar  l’acord

d’adjudicació del contracte del servei de neteja de les oficines del Consell Comarcal al Centre

de Tractament de Residus (CTR) a favor de la Fundació Privada ALTEM.

S’ha comprovat amb posterioritat que, per un  problema informàtic, probablement motivat

per la inserció en el  document de text d’una taula  amb diferent format,  en el  moment

d’enviar a signatura la proposta d’acord es van sobreposar les línies del segon paràgraf de la

part d’antecedents, de manera que el segon paràgraf va quedar il·legible.

Per altra banda, es considera necessari fixar una data certa per a l’inici de la prestació del

servei, atès que a l’acord es preveia com a data d’inici  el 16 de maig de 2022, la qual cosa

serà  d’impossible compliment atès que l’acord es va adoptar el dia 17 de maig de 2022.

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015 les administracions públiques podran rectificar

en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o

aritmètics existents en els seus actes.

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

favorablement el contingut de la present proposat d’acord.

 Fonaments de dret

• art. 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les

administracions públiques.



Proposta d’acord 

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

Primer.- Esmenar l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 17 de maig de

2022, modificant el segon paràgraf de l’apartat d’antecedents, que ha de tenir el contingut

següent: 

«Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 21 d’abril de 2002,
es va presentar una única oferta, per part de la Fundació Privada Altem»

El text íntegre de l’acord, amb l’anterior esmena, serà el següent: 

«Antecedents de fet

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 29 de març de 2022, va
aprovar  l’expedient  de  contractació  del  servei  de  neteja  de  les  oficines  del  Consell
Comarcal al Centre de Tractament de Residus (CTR); va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i
va disposar convocar la licitació per procediment obert simplificat abreujat i tramitació
ordinària,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  de  5.282,90€,  IVA  exclòs,  que  més
1.109,40€ en concepte del 21% d'IVA, fan un total de 6.392,30€, i una durada de dos
anys.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 21 d’abril de
2002, es va presentar una única oferta, per part de la Fundació Privada Altem

L’oferta presentada  és la següent:

Empresa Preu, IVA exclòs Utilització  de  productes
amb etiqueta ecològica 

Fundació Privada ATEM 5.180,00€ NO

La cap de l’àrea de Medi Ambient ha emès informe de data 27 d’abril de 2022, amb la
valoració de l’oferta presentada i en què es proposa l’adjudicació del contracte a favor
de la Fundació Privada ALTEM.

La Fundació Privada ALTEM figura inscrita al RELI



La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria, informa
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
• 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 tot això, proposo: 

Primer.-  Adjudicar  el  contracte  del  servei  de  neteja  de  les  oficines  del  Consell
Comarcal al Centre de Tractament de Residus (CTR) a favor de la Fundació Privada
ALTEM, amb CIF G17603325, per un import  de 6.267,80€,  IVA inclòs,  dels  quals
5.180,00€ corresponen al preu del contracte i 1.078,80€ a l’IVA,  i  una durada de dos
anys.

Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total
de 6.276,80€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 20.9201.21200 del pressupost i amb
la periodificació següent:

Import,  IVA
exclòs

IVA Import,  IVA
inclòs

2022 1.618,75€ 339,94€ 1.958,69€

2023 2.590,00€ 543,90€ 3.133,90€

2024 971,25€ 203,96€ 1.175,21€

TOTAL 5.180,00€ 1.087,80€ 6.267,80€



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.- Establir que el contracte es perfeccionarà amb la signatura de l’acceptació
de la notificació de l’acord d’adjudicació i el retorn del document signat en el termini
de tres dies hàbils.

L’inici del termini d’execució del contracte es preveu per al dia 16 de maig de 2022

Quart.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Helena Valent Nadal, cap
de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal.

Cinquè.-  Notificar  el  present  acord  als  licitadors  i  donar-ne  trasllat  a  les  àrees
d’Intervenció i de Medi Ambient del Consell Comarcal.

Sisè- Publicar  l’adjudicació   del  contracte  al  perfil  del  contractant  del  Consell
Comarcal i al Registre Públic de Contractes.

Setè.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per a l’execució del present acord.».

Segon.- Fixar com a data d’inici de la prestació del servei l’endemà del retorn al Consell
Comarcal de la notificació del present acord, signat pel representant de l’empresa.

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:2020/583)

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 coordinació del transport escolar a Castelló

d'Empúries.- Pròrroga.-

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 26 de gener de 2021 es va adjudicar el contracte

del servei de coordinació del transport escolar a Castelló d’Empúries a favor de l’empresa

Àtic Educació SL, amb CIF B55770721, per un preu unitari de 14,90€/hora, IVA exclòs, un

preu màxim de 23.077,12€,  IVA inclòs,  dels  quals  20.979,20€ corresponien al  preu del

contracte  i  2.097,92€  a  l’IVA,  i  un  termini  d’execució  coincident  amb  el  curs  escolar

2020/2021 i el curs escolar 2021/2022, prorrogable per al curs 2022/2023.

En data 22 de juny de 2022 finalitza el termini d’execució del contracte

La cap de l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal ha emès informe de data 25 de maig

de 2022 en què es proposa la pròrroga contractual en haver-se estat prestant el servei de

forma satisfactòria.

Consta a l’expedient informe jurídic favorable de la Tècnica d’Administració General, Servei

Jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments de dret

• 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.

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

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



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

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

Proposta d’acord

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d’Ensenyament  proposa a la Junta de Govern:

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i per al curs escolar 2022/2023 el contracte

del servei de coordinació del transport escolar a  Castelló d’Empúries, de manera que els

efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 14 de setembre de 2022 fins

al 22 de juny de 2023. 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de  12.746,62€, IVA inclòs (11.587,84€,
IVA exclòs)  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.3262.2279901  i amb la periodificació
següent:

Exercici Import, IVA exclòs Import, IVA  (10%) inclòs

2022 4.542,96€ 4.997,26€

2023   7.044,88€ 7.749,36€

TOTAL 11.587,84€ 12.746,62€

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

Tercer.- Donar-ne trasllat a l’interessat, així com també a les àrees d’Intervenció  i Serveis
Socials del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Quart.- Autoritzar indistintament la presidència i la gerència 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 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



R/N:MT/mval/ (Núm. Exp:2022/531)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  2022/531 relatiu  a  l’aprovació  de les  pràctiques  de l'Alumne  Adrià  Cifuentes

Robles en el marc del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat  de

Catalunya,  mitjançant  el  Departament  de  d’Ensenyament,  i  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt

Empordà, per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de

grau superior en Administració i finances, a l’Institut Cap Norfeu de Roses.

Antecedents de fet

Per acord de ple de data 4 d’agost de 2020, s’aprovà el conveni de col·laboració entre el
consell  comarcal  de l’Alt  Empordà  i  el  Departament  d'Ensenyament de la Generalitat  de
Catalunya, per a la realització de les pràctiques per desenvolupar, en règim d'alternança i
amb formació dual, el cicle de grau superior en Administració i Finances, a l'Institut Cap
Norfeu de Roses.

Aquestes pràctiques es realitzen en dues fases:

•Una primera fase d’integració on l’estudiant s’incorpora en un lloc de treball de l’empresa
per realitzar unes pràctiques inicials de 80-100 hores amb caràcter no remunerat i sense
tramitació de l’alta a la Seguretat Social.
•Una segona fase de consolidació on l’estudiant es donat d’alta a la seguretat social com a
treballador amb un contracte de treball per a la formació o l’aprenentatge, o com a becari
amb la signatura d’un acord formatiu entre empresa-centre i alumne/a, rebent un salari o
beca, en funció de la seva modalitat relacional.
En aquesta  segona fase  el  salari  o  beca no podrà  ser inferior  al  preu del  salari  mínim
interprofessional o inferior a l'IPREM en el segon. 
Les  quotes  de  la  seguretat  social  són  bonificades  en  ambdós  casos  i  l’única  despesa
econòmica per a l’organització és la del salari que en cap cas pot ser inferior al Salari Mínim
Interprofessional.

La incorporació d’aquests joves a l’organització s’ha de realitzar mitjançant la formalització
d’un conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.



Vist  el  conveni  de  col·laboració  entre  el  CCAE  i  el  Departament  d'Ensenyament  de  la
Generalitat de Catalunya que consta a l'expedient.

Vist  l’acord  individual  amb  l’alumne  per  l’activitat  formativa  amb  beca  que  consta  a
l’expedient.

Vist el pla d’activitats per la formació dual a l’empres que consta a l’expedient.

En data 15 d’abril  de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea de
l’àrea d’ensenyament.

En data  25  d’abril  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
favorable.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

• Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat

personal i familiar i a la pròpia imatge, així com a la normativa que la pugui modificar o

substituir.

• 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).

• Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local

(LMMGL).

• Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (LCSP).

• Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015.

• L’article 13 de l'Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol de la formació en centres de treball.



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

públiques.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals

i a la lliure circulació d'aquestes dades.

• Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.-Aprovar  el Conveni  de  Pràctiques  entre el  Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà  i
l’IInstitut Cap Norfeu de Roses per a la realització de les pràctiques del el cicle formatiu de
grau superior en Administració i finances, de l’alumne  Adrià Cifuentes Robles.

L’Alumne  Adrià  Cifuentes  Robles  efectuarà  les  pràctiques  a  la  seu  central  del  Consell
Comarcal de l’Alt Empordà a Figueres des del curs 2021-22 i fins a finalitzar el curs 2022-
2023 a especificar horaris en el pla d’activitats i a l’acord amb l’alumne.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.728,66€, corresponent als mesos
de  juny  a  desembre  de  2022  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  20.9201.13100
Retribucions laboral  temporal  ADMG , per a les despeses de salari i  costos de seguretat
social, d’acord amb el conveni annex; i 4.053,12 corresponent al període de gener a Juny de
2023 amb càrrec a la partida pressupostària corresponent al 2023. En ambdós períodes les
quotes de la seguretat social són bonificades. A partir del 8 de juny de 2022 l’alumne estarà
d’alta a la seguretat social.
Per l’exercici 2023 la despesa resta condicionada a l’existència del crèdit adequat i suficient.

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  al   Departament  d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a
l’interessat i al centre d’ensenyament aquests acords per al seu coneixement i als efectes
adients.



Cinquè.- Publicar  el  conveni  íntegre en el  DOGC,  de  conformitat  amb el  que estableix
l’article 110.3 de la Llei 26/2010.
Sisè.- Publicar el conveni signat al Portal  de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Setè.-Trametre  el  conveni  al  Registre  de  Convenis  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Vuitè.-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,  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 amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada  en el  termini  de dos  mesos a comptar  des del  dia  hàbil  següent  a  la  recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, a la data de la signatura electrònica



R/N:14/RG/ama (Núm. Exp:2022/428)

PROPOSTA DE JUNTA DE GOVERN DEL CONSELLER DE L’ÀREA DE BENESTAR

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a resposta a l'al·legació presentada per SQF a la justificació econòmica i
pagament de 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 2021

Fets

1- En data 11 de maig de 2021 LA Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va
atorgar a al Sr. Sebastià Quintana Fàbregas un import de 1.028,28 € per al finançament del
serveis de transport adaptat individual per l’any 2021. 

2- En data 17 de gener de 2022 amb registre d’entrada 110/2022, el Sr. S.Q.F. va presentar
la justificació per un import de 1.387,20€.

3- En data 29 d’abril de 2022 amb registre d’entrada 2022/5375, el Sr. S.Q.F., ha presentat
una al·legació  en referència  a  la revocació  parcial  de l’adjudicació  del  transport  adaptat
2021. 

4- Segons l’article 10.1 de les Bases del Transport Adaptat, l’import i percentatge de les
subvencions que s’atorguin  no excedirà,  en qualsevol  cas,  del  50% del  cost total  de la
sol·licitud subvencionada.

5-  Segons  l’article  18.4  de  les  Bases  del  Transport  Adaptat,  els  beneficiaris  hauran  de
justificar la realització efectiva del total del pressupost de les activitats o projectes realitzats
que van determinar la concessió de la subvenció. En el cas que el cost total del projecte
sigui més d’un 10% inferior respecte del pressupost inicial, es minorarà la subvenció aplicant
sobre la subvenció concedida el mateix percentatge de desviació.

6- Segons els càlcul efectuats la subvenció, en aquest cas, queda de la manera següent: 

NOM 
COST
SERVEI

IMPORT
MÀXIM 

Subvenció
atorgada

IMPORT  A
JUSTIFICAR

IMPORT
JUSTIFICAT

IMPORT  A
PAGAR

IMPORT  A
REVOCAR

S.Q.F. 5.952,00 € 5.952,00 € 1.028,28 € 2.056,56 € 1.387,20 € 693,60 € -334,68 €

7- L’import  total  a  justificar  hauria  d’haver estat  de 2.056,56€ i  l’usuari  ha justificat  un
import de 1.387,20 €. Aquest fet comporta la revocació parcial de la subvenció atorgada. 



8- En el punt primer de la proposta d’acord es detecta un error en el quadre de l’usuari
S.Q.F. on diu «El beneficiari no ha aportat, dins del termini fixat a la normativa reguladora
de la subvenció, la documentació acreditativa de la realitat de les despeses subvencionades.
Aquest  fet  comporta  la  revocació  total  de  la  subvenció  atorgada.»,  hauria  de  dir  «El
beneficiari  ha  justificat  una  despesa  subvencionable  inferior  a  l’import  de  la  subvenció
atorgada. Aquest fet comporta la revocació parcial de la subvenció atorgada»

9- Vist l’informe favorable de la Directora tècnica de l’Àrea de Benestar de data 19 de maig
de  2022

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.

Fonaments de dret

• 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).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el reglament que la
desplega aprovat pel Real Decret 887/2006 de 21 de juliol (RLGS)

• Pla estratègic de subvencions del CCAE. 

Proposta d’acord de la Junta de Govern

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:

Primer.-   Desestimar  l’al·legació  presentada  pel  Sr.  S.Q.F.  pels  motius  exposats  en  el
present informe.

Segon.- Rectificar l'error material detectat al punt primer de la proposta d’acord de data 11
de maig de 2021, de forma que quedi redactada en el següent tenor literal:«El beneficiari ha
justificat una despesa subvencionable inferior a l’import de la subvenció atorgada. Aquest fet
comporta la revocació parcial de la subvenció atorgada

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 per al seu coneixement i als efectes oportuns. 



Peu de recurs

“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:14/RG/mr (Núm. Exp:2022/1049)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DE BENESTAR 

Identificació del document

Expedient número 2022/1049 relatiu a l’acceptació de la cessió i l'aprovació del document de

cessió  d’ús de l’immoble situat  al  c.  Sant Josep,  9 de Vilafant,  de titularitat  de l’Aj.  de

Vilafant al CCAE, destinat a habitatge per a situacions d’emergència social

Antecedents

1- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, atenent  els principis rectors i els drets
en l’àmbit dels serveis socials establerts a l’article 24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
regula  i  ordena el  sistema de serveis  socials  en base a les  competències exclusives en
aquesta matèria

2- En la regulació de l’àmbit competencial i organitzatiu, aquesta Llei, disposa que correspon
als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per
altres  administracions,  d’acord  amb  la  cartera  de  serveis  socials  i  el  pla  estratègic
corresponent,  i  preveu que les  comarques supleixin  els  municipis  de  menys  de vint  mil
habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests
municipis.

3-  L’Ajuntament és competent en matèria de serveis socials en virtut de l’article 25.2.e) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (“LBRL”), l’article 66.3.k) del 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”) i l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials (“LSS”).

4- Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta, de forma supletòria i per ministeri de la
llei,  a  favor  de  l’Ajuntament,  determinats  serveis  socials  bàsics  i  altres  serveis
complementaris, d’acord amb allò establert a l’article 31.2 de la LSS i el Contracte Programa
signat amb el Departament de Treball, Afers social i Famílies en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

5- Que l’Ajuntament i el CCAE comparteixen objectius en matèria de serveis socials i estan
interessats en el foment de projectes i programes específics de caràcter complementari als
serveis socials bàsics, considerant convenient la seva gestió, direcció i coordinació des dels
serveis  comarcals,  amb l’objectiu  de  promoure  i  garantir  el  dret  de  la  ciutadania  a  un
sistema de serveis socials capaç de consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el
territori.



6- Que l’Ajuntament de Vilafant, per acord de Ple de data 18 de maig de 2022 aprova cedir
l’ús gratuïtament durant 3 anys al Consell Comarcal d’un immoble situat al carrer Sant Josep,
9 de Vilafant titularitat de l’Ajuntament de Vilafant, a favor del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, perquè sigui destinat a habitatge per a situacions d’emergència social. El conveni
es prorrogarà per períodes anuals fins a un màxim de 5 (cinc) anys, període inicial de 3 anys
inclòs.

7-Que en data 19 de maig de 2022, registre d’entrada ENTRA2022/6840 l’Ajuntament de
Vilafant ha fet tramesa del document de regulació de la cessió del immoble abans esmentat
degudament signat.

8-En data 23 de maig de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la Directora Tècnica
de l’Àrea de Benestar Social

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.

Fonaments de dret

- 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).

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

- Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del

procediment administratiu comú.

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.

- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis.

- Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
persones en situació de dependència (LAPAD).



Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a l’òrgan col.legiat corresponent Junta de Govern:

Primer.-   Acceptar  la  cessió  i  aprovar  el  document  de  regulació  de  la  cessió d’ús  de
l’immoble situat  al  carrer Sant Josep, 9 de Vilafant, de titularitat de l’Aj.  de Vilafant,  al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

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

calguin per l’execució dels presents acords. 

Tercer. Notificar a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents. 

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/LS/pa (Núm. Exp:2021/2070)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu  a contractació  del subministrament de 10.000 imants impresos amb la

informació relacionada amb la selecció de residus.- Adjudicació.- 

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 8 de març de 2022 es va aprovar l’expedient de

contractació del subministrament de 10.000 imants impresos amb la informació relacionada

amb la selecció de residus, es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el

plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es disposar convocar la licitació

per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, amb un pressupost base de

licitació  de 15.050,00€, que més 3.160,50€ en concepte del 21% d'IVA, fan un total  de

18.210,50€, i una durada de trenta dies naturals.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia  varen presentar

oferta les empreses següents: ARTES GRÀFICAS AUXILIARES DEL LIBRO SL, FABRICATS I

MANIPULATS SIGNO SL,  GRAFIQUES MONTSERRAT SA, GRAMAGRAF SCCL, JOSEP LOPEZ

NOVELL,  MASTER  TOUCH  PUBLICIDAD  SL,  NEW  LINE  2000   SA,  ORMOGRAF  SA,

REALIZACIONES  PUBLICITARIAS  GAMA  SL,  RELIEVES  BASTERRA  SA,  ROTAGRAMA  SL,

SAL&VIC IMPORT TRADE SL, SERVICIOS PLENOS DE MANIPULACIÓN SL, SPORA SERVEIS

AMBIENTALS  SL,  TOMPLA  INDUSTRIA  INTERNACIONAL  DEL  SOBRE  SL  I  TRAMA  DE

GASLLAR SL.

Mitjançant informe de data 6 d’abril de 2022 la Cap de l’àrea de Medi Ambient  dóna compte

de les ofertes presentades per aquestes empreses, amb el resultat següent: 

Empresa 
Preu ( sense
IVA)

Dies  naturals
de reducció de
lliurament

ARTES GRÀFICAS AUXILIARES DEL LIBRO SL 11.219,00€ 7
FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, S.L. 11.900,00€ 18
GRAFIQUES MONTSERRAT SA. 12.960,00€ 5



GRAMAGRAF, SCCL 8.875,46 € 12
JOSEP LOPEZ NOVELL 13.300,00€ 10
MASTER TOUCH PUBLICIDAD SL 8.720,00 € 8
NEW LINE 2000, S.A 7.700,00 € 6
ORMOGRAF SA 10.111,46€ 3
REALIZACIONES PUBLICITARIAS GAMA SL 10.030,00€ 15
RELIEVES BASTERRA SA 8.350,00€ 5
ROTAGRAMA, S.L. 10.928,40 € 10
SAL&VIC IMPORT TRADE SL 9.750,00€ 10
SERVICIOS PLENOS DE MANIPULACIÓN, S.L 11.109,35 € 0
SPORA SERVEIS AMBIENTALS SL 11.900,83€ 10
TOMPLA  INDUSTRIA  INTERNACIONAL  DEL
SOBRE SL,

7.305,00 € 21

TRAMA DE GASLLAR SL 8.500,00€ 20

En el mateix informe es proposa requerir les empreses Gràfiques Montserrat SA i Relieves

Basterra SA perquè esmenin les deficiències detectades en la documentació presentada.

Efectuat el corresponent requeriment, les esmentades empreses procedeixen a esmenar la

documentació en el termini concedit a l’efecte.

En data 25 d’abril de 2022  la cap de l’àrea de Medi Ambient emet informe amb la valoració

de les ofertes i amb el resultat següent: 

Empresa Puntuació
oferta

Puntuació
criteri
lliurament

Puntuació
total

Artes gràficas auxiliares del libro SL 41,78 7 48,78
FABRICATS  I  MANIPULATS  SIGNO,
S.L.

33,39 10 43,39

GRAFIQUES MONTSERRAT SA. 20,33 5 25,33
GRAMAGRAF, SCCL 70,65 10 80,65
JOSEP LOPEZ NOVELL 16,14 10 26,14
MASTER TOUCH PUBLICIDAD SL 72,57 8 80,57
NEW LINE 2000, S.A 85,13 6 91,13
ORMOGRAF SA 55,42 3 58,42
REALIZACIONES  PUBLICITARIAS
GAMA SL

56,43 10 66,43



RELIEVES BASTERRA SA 77,13 5 82,13
ROTAGRAMA, S.L. 45,36 10 55,36
SAL&VIC IMPORT TRADE SL 59,88 10 69,88
Servicios Plenos de Manipulación, S.L 43,13 0 43,13
SPORA SERVEIS AMBIENTALS SL 33,38 10 43,38
TOMPLA  INDUSTRIA
INTERNACIONAL DEL SOBRE SL,

90 10 100

TRAMA DE GASLLAR SL 75,28 10 85,28

En l’esmentat informe es determinava que les ofertes presentades per les empreses NEW

LINE  2000  SA  i  TOMPLA  INDUSTRIA  INTERNACIONAL  DEL  SOBRE  SL  incorrien  en

presumpció d’oferta anormal o desproporcionada.

Requerides les esmentades empreses perquè en el termini de cinc dies hàbils justifiquessin

les condicions susceptibles de determinar el baix nivell del preu o despeses, ambdues han

donat resposta al requeriment efectuat.

La cap de l’àrea de Medi Ambient ha emès informe de data 20 de maig de 2022 en què

considera  justificades  les  dues  ofertes,  classifica  les  ofertes  per  ordre  decreixent  de

puntuació i  proposa l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa TOMPLA INDUSTRIA

INTERNACIONAL DEL SOBRE SL per haver presentat l’oferta més avantatjosa.

L’empresa TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE SL figura inscrita al ROLECE i

s’han comprovat les dades que hi consten.

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

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

• 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 tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient proposa: 

Primer.-  Adjudicar  el  contracte  de  subministrament  de  10.000 imants  impresos amb la

informació  relacionada   amb  la  selecció  de  residus  a  favor  de  l’empresa  TOMPLA

INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE SL, amb NIF núm. B87031472, per un import de

8.839,05€, dels quals 7.305,00€ corresponen al preu del contracte i 1534,05€ a l’IVA, i un

termini màxim de lliurament de 9 dies naturals. 

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

8.839,05€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 45.17000.2269902 del pressupost de l’exercici

2022.

Tercer.- Establir que el contracte es perfeccionarà amb la signatura de l’acceptació de la

notificació de l’acord d’adjudicació i el  retorn del document signat en el termini de tres dies

hàbils.

El  termini  d’execució  del  contracte  s’iniciarà  l’endemà  de  la  devolució  de  la  notificació

signada.

Quart.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Helena Valent Nadal, cap de l’àrea
de Medi Ambient del Consell Comarcal.

Cinquè- Notificar el present acord als licitadors i a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal

Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal.

Setè.- Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat
de Catalunya. 



Vuitè- Autoritzar  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 publicació del present acord.
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
publicació d’aquest acord. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2022/935)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA PRESIDÈNCIA 

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu  a la contractació  del servei  de vigilància de seguretat  sense armes de

l'edifici de la seu del Consell Comarcal.- Pròrroga.-

Antecedents de fet

L’empresa GONBER EVENTS, SL amb CIF B66577222, presta els serveis de  vigilància de

seguretat sense armes de la seu del Consell Comarcal, en virtut del contracte adjudicat per

la Junta de Govern del Consell Comarcal, en  sessió de data 20 de juliol de 2021, per un

import màxim de 14.823,00€, IVA exclòs  (17.935,83€ IVA inclòs) i una durada d’un any,

prorrogable per un any més.

El termini d’execució del contracte s’inicià el 2 d'agost de 2021 i finalitza l’1 d’agost de 2022. 

El gerent del Consell Comarcal ha emès informe de data 9 de maig de 2022 en el qual

proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis

objecte del contracte.

En data 10 de maig de 2022 la tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea

de Secretari, ha emès informe jurídic favorable.

Consta l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

• 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.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007.
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
• L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern, d’acored amb

el Decret de Presidència de data 16 de juliol de 2019.



Proposta d’acord;

Per tot això, aquesta Presidència  proposa a la Junta de Govern:

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

manera que els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 2 d’agost de

2022 fins  a l’1 d’agost de 2023.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 17.935,83€, amb càrrec a l’aplicació

pressupostària  20.9201.2279904 i amb la periodificació següent:

Anualitat Import, IVA inclòs

2022 7.473,26€

2023 10.462,57€

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

suficient en els respectius pressupostos.

Tercer.-  Notificar  el  present acord a l’interessat   i  donar-ne trasllat  a l’àrea de Serveis

Econòmics i  a l’àrea de Gerència per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Quart.- Autoritzar indistintament la presidència i la gerència 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 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.



R/N:// (Núm. Exp:2022/742   )

PROPOSTA D'ACORD DE LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL

ANTECEDENTS

1.- 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.

2.-  El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb
destinació a les entitats  locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de
racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de
contractes  del  sector  públic,  principalment  el  denominat  Acord  marc,  que  possibilita  la
contractació  de  forma agregada  per  bona part  de  les  demandes  de  subministraments  i
serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals
adherides a l’Associació detectades a partir  de les actuacions de prospecció de mercat i
estudis que porta a terme l’àrea d’estudis i contractació de l’entitat.

3.-  D’acord  amb  les  anteriors  consideracions,  i  prèvia  tramitació  del  corresponent
procediment  administratiu  de  licitació  de  conformitat  amb  els  plecs  de  clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència
del CCDL de data 17 de juny de 2019 i publicats al perfil  de contractant de l’entitat, la
Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 25 de novembre de 2019, va acordar
adjudicar  l’Acord  marc  de  serveis  de  col·laboració  amb  la  intervenció  en les  actuacions
d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat seleccionades en l’Acord
marc i que, seguidament, es relacionen:

1. Adade Auditores SA – Lot 4.1

2. Audicubic SL – Lots 1.3; 2.3; 4.3 i 5.3

3. Audria Auditoría y Consultoría SLP – Lots 1.1; 1.4; 2.1; 2.4; 4.1; 5.1; 5.2 i 5.4

4. Auren Auditores SP SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4;
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

5. BNFIX Pich Auditories SLP – Lots 1.1; 1.4; 2.1; 2.4; 4.1; 4.2 i 4.4.

6. Boraudit SL – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.4; 4.2 i 4.4

7. Consultoría en Gestión Innovadora SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3;
5.1; 5.2 i 5.3 



8. Cortes y Asociados Auditores SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3;  2.4; 4.1; 4.2;
4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

9. Crowe Auditores España SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3;
3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

10. Deloitte SL – Lots 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 5.1; 5.2 i 5.4

11. Ernst & Young SL – Lots 1.1; 1.4; 2.1; 2.4; 4.1; 4.4: 5.1 i 5.4

12. Faura-Casas Auditors Consultors SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2;
3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

13. Gabinete Tècnico de Auditoría y Consultoría SA – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

14. GPM Auditors Associats SL – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.4; 3.2; 4.1; 4.4; 5.1; 5.2 i 5.4

15. KPMG Auditores SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 4.1; 4.2; 4.3 i 4.4

16. Mazars Auditores SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.4; 4.1; 4.2; 4.4; 5.1; 5.2 i 5.4

17. Morison ACPM Auditores SLP – Lots 1.1; 2.1; 3.1; 4.1 i 5.1

18. Oneseven Auditoria Consultoria SL – Lots 4.1

19. Pleta Auditores SLP – Lots 1.1; 1.3; 2.1; 2.3; 3.1; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1 i 5.3

20. Pricewaterhousecoopers Auditores SL – Lots 2.1 i 4.1

21. RSM Spain Auditores SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;  2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4;
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

22. Uniaudit Oliver Camps SL – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2;2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2;
4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

4.- La formalització dels contractes de l’Acord marc  amb les empreses seleccionades es va
dur a terme en data 23 de desembre de 2019, un cop transcorregut el termini previst en
l’article 153.3 de la LCSP.

5.- En  data  30  de  gener  de  2020,  la  Comissió  Executiva  del  CCDL,  resolgué  aprovar
definitivament la cessió de l’Acord marc d’auditoria pública i control financer amb destinació
a  les  entitats  locals  de  Catalunya  (Exp.  2018.06),  a  favor  de  l’Associació  Catalana  de
Municipis, en tots els seus lots, per tal que aquesta última es subrogués en la posició del
CCDL en relació amb tots els drets i deures de la relació contractual.  Formalitzant-se el
contracte en data  7 de febrer de 2020 

6.- En  data  2  de  novembre  de  2020,  l’òrgan  de  contractació  va  resoldre  aprovar
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del contractat basat (Exp. 2018.06) en
l’Acord marc  d’auditoria  pública  i  control  financer de subvencions,  excepte  pel  què fa a



PRICEWATERHOUSECOOPERS  S.L..   La  formalització  és  dur  a  terme  en  data  13  de
desembre de 2020 dotant de vigència als contractes des del 23 de desembre del 2020 al 23
de desembre del 2021.

7.- En  data  22  de  novembre  de  2021,  l’òrgan  de  contractació  va  resoldre  aprovar
definitivament  l’expedient de la  segona pròrroga del  contractat  basat  (Exp. 2018.06) en
l’Acord marc d’auditoria pública i control financer de subvencions, a excepció del lot 5.1, per
un període addicional de 12 mesos més, des del 23 de desembre del 2021 fins a 23 de
desembre de 2022. La formalització és dur a terme en data 14 de desembre de 2021. 

8.- Vist que el Pla Anual de Control Financer per l’exercici 2022 inclou actuacions incloses en
els dos lots adjudicats i atesa la manca de mitjans suficients posada de manifest en aquest
pla i la necessitat i obligació legal de realitzar aquests tipus de control. 

9.-  En data 3 de febrer de 2022, mitjançant acord de Junta de Govern Local es va resoldre
iniciar un procediment de contractació d'accés exclusiu per tal d'adjudicar els sublots "4.2 -
control financer de subvencions (Girona)" i "5.2 - altres treballs de col·laboració inclosos en
els plans anuals de control financer (Girona)" del contracte basat en l'acord marc de l'ACM,
amb  l'objecte  d'exercir,  per  una  banda,  el  control  permanent  sobre  els  beneficiaris  de
subvencions,  i,  per  l'altra,  el  control  d'expedients  de  personal,  convenis  i  ingressos,
l'auditoria de legalitat i l'auditoria del registre comptable de factures. 

10.- Vist que el Pla Anual de Control Financer per l’exercici 2022 inclou actuacions incloses
en els dos lots adjudicats i atesa la manca de mitjans suficients posada de manifest en
aquest pla i la necessitat i obligació legal de realitzar aquests tipus de control. 

11.- En data 26 d’abril de 2022, mitjançant acord de Junta de Govern Local es va resoldre
iniciar un procediment de contractació d'accés exclusiu per tal d'adjudicar els sublots "4.2 -
control financer de subvencions (Girona)" i "5.2 - altres treballs de col·laboració inclosos en
els plans anuals de control financer (Girona)" del contracte basat en l'acord marc de l'ACM,
amb  l'objecte  d'exercir,  per  una  banda,  el  control  permanent  sobre  els  beneficiaris  de
subvencions,  i,  per  l'altra,  el  control  d'expedients  de  personal,  convenis  i  ingressos,
l'auditoria de legalitat i l'auditoria del registre comptable de factures. 

12.- El termini de presentació de proposicions corresponent va finalitzar el dia 12 de maig
de 2022 a les 24.00h. 

13.- Van presentar proposició les empreses següents:



SUBLOT 4.2.:

- Crowe Auditores España, SLP, amb CIF B64754534
- Boraudit, SL, amb CIF B66411919
 

SUBLOT 5.2.:

- Crowe Auditores España, SLP, amb CIF B64754534 
- Consultoría en Gestión Innovadora, SL, amb CIF B64610298
- GPM Auditors Associats SL, amb CIF B17253840

14.- El dia 17 de maig de 2022 es van realitzar l’acte d’obertura de les proposicions , i es
van valorar totes les ofertes, amb el resultat següent: 

 

De manera que en aquest mateix acte es va proposar l'adjudicació dels contractes basats en
l'acord marc a: 

SUBLOT 4.2:  Boraudit, SL, amb CIF B66411919
SUBLOT 5.2:  GPM Auditors Associats SL, amb CIF B17253840

15.- Consta en l’expedient informe tècnic en relació a les repercussions del contracte sobre
el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

16.- En data 25/05/2022, la Tècnica d’Administració General, Servei Jurídic adscrit a l’Àrea
de Secretari del CCAE, ha emès informe jurídic favorable.

17.- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.



FONAMENTS DE DRET

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

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, 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.

Article 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.

El Pla anual de control financer per l’exercici 2022 elaborat per la intervenció del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà. 

L’Acord marc té com a objecte els serveis de col·laboració d’operadors econòmics amb les
intervencions locals per a la realització de les obligacions de control intern, i es qualifica com
a contracte de serveis dividit en vint unitats de licitació, havent-se d’observar en l’adjudicació
de cada unitat de licitació a un mínim de tres i a un màxim d’empreses determinat segons
l’àmbit territorial provincial de cada unitat de licitació, segons consta a la clàusula dotzena
del PCAP.

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 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 221.4 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.

La clàusula 43a del plec de clàusules administratives que regeix el contracte permet eximir
de l'obligatorietat de constituir garantia definitiva quan l'import dels contractes basats sigui
d'import inferior a 15.000,00 euros, IVA exclòs. 

Proposta  d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la JUNTA DEL GOVERN LOCAL, com a òrgan competent:

PRIMER.- Acordar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la segon pròrroga de
l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria
pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2018.06).



SEGON.-  Adjudicar  el  contracte  basat  del  sublot 4.2  "Control  financer de subvencions
(Girona)" a l'empresa Boraudit, SL, amb CIF B66411919, pel preu de 3.600,00 euros, IVA
exclòs, amb un IVA repercutible de 756,00 euros, el que fa un total de 4.356,00 euros. 

TERCER.-  Disposar la despesa a nom Boraudit, SL, amb CIF B66411919, per import de
4.356,00  euros,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  20.9201.2279901
«ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS ECONÒMICS»

QUART.-  Adjudicar  el  contracte  basat  del  sublot  5.2  "Altres  treballs  de  col·laboració
inclosos  als  plans  anuals  de  control  financer  (Girona)"  a  l'empresa  GPM  Auditors
Associats SL, amb CIF B17253840, pel preu de 5.320,00 euros, IVA exclòs, amb un IVA
repercutible de 1.117,20 euros, el que fa un total de 6.437,20 euros. 

CINQUÈ.- Disposar la despesa a nom GPM Auditors Associats SL, amb CIF B17253840,
per  import  de  6.437,20  euros,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària
20.9201.2279901 «ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS ECONÒMICS»

SISÈ.-  Eximir  a  les  empreses  adjudicatàries  de  l’obligatorietat  de  constituir  la  garantia
definitiva doncs l’import dels contractes basats és interior a 15.000,00€, IVA exclòs d’acord
amb la clàusula 43a del plec de clàusules administratives particulars. 

SETÈ.-  El  termini  d'execució  del  contracte,  d’acord  amb  la  clàusula  42  dels  plecs  de
clàusules administratives serà des del dia següent de la notificació de l’adjudicació fins,  el
dia 30 de setembre de 2022 en relació al sublot 4.2 i el dia 15 de setembre de 2022 en
relació al sublot 5.2.

El contracte es podrà prorrogar per un exercici addicional en el cas que al pla anual de
control financer de l'exercici 2023 (relatiu a l’exercici 2022) s'incloguin les actuacions que
comprèn  el  present  contracte.  En  cas  que  s'opti  per  aquesta  opció,  es  requerirà  una
resolució expressa per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que serà notificada al
contractista.

VUITÈ.-  Recordar al contractista que en l'execució del present contracte s'han de complir
les  condicions  especials  d'execució  previstes  a  la  clàusula  44a  del  plec  de  clàusules
administratives particulars. 

NOVÈ.-  Nomenar com a responsable del contracte la Sra. Anna M. Macià Bové. 



DESÈ.- Notificar l'adopció del present acord als licitadors que han presentat proposició. 

ONZÈ.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM mitjançant e-Notum al NIF G66436064
i correu electrònic (centraldecompres@acm.cat). 

DOTZÈ.-  Publicar l'adjudicació del present contracte  al  perfil  del  contractant  així  com al
registre de contractes. 

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

CATORZÈ.- 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.

(Document signat electrònicament)


