
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ DEL DIA 24 DE MAIG DE 2022

El dia 24 de maig de 2022, sota la presidència de la Sra. Sònia Martínez i Juli, presidenta del 
Consell Comarcal, es reuneixen els membres del Consell Comarcal en Ple: Sr. Agustí Badosa 
Figueras, Sr. Josep M. Bernils Vozmediano, Sr. Joan Cano Yañez, Sr. Jordi Claparols Pagès, 
Sr. Guillem Cusi Batlle, Sra. Etna Estrems Fayos, Sr. Isidre Felip Isern, Sr. Carles Fortiana 
Costa, Sr. Joan Fuentes Pomés, Sra. Júlia Gil Vilar, Sr. Esteve Gironès Hernández, Sr. Salvi 
Güell Bohigas, Sr. Francesc Guisset Lagresa, Sr. Àlex Hernández González, Sra. Ester Marcos 
Jordà, Sr. Francisco Javier Marín Estany, Sra. Anna Massot Font, Sra. Verònica Medina 
Flores, Sr. Pere Moradell Puig, Sr. Joaquim Morillo Mañas, Sra. Anna Palet Vilaplana, Sr. 
Sergi Palomeras Ferran, Sra. Anna Pérez Mesquida, Sr. Serafí Pérez Sánchez, Sra. Dolors 
Pons Sais, Sr. Àngel Posas Agulló,  Sr. Joan Sabartés Olivet, Sr. Martí Sans Pairutó i Sr. 
Alfons Vila Cuadrado, amb la presència del gerent, Sr. Josep M. Marcé Company i la 
secretària, la Sra. Cristina Pou Molinet, que certifica.

Excusen l’assistència: Sr. Enric Gironella Colomer, Sr. Ernest Pratcorona Canela i Eva Ungé 
Fortiana.

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió quan són les sis de la 
tarda (18:00h).

Abans d’entrar amb l’exposició i el debat dels punts que conformen l’ordre del dia del 
Plenari, la Sra. Sònia Martínez, presidenta del Consell Comarcal, fa una salutació cordial a les 
conselleres i els consellers membres del Ple i els dona les gràcies per haver atès la 
convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària de data 26 d’abril de 
2022.-

Assabentats

2. Expedient relatiu a donar-se per assabentat de la modificació de les condicions d’un 
compte bancari subscrit amb l’entitat financera CaixaBank.- (Exp.2022/781).-  

Propostes

3. Proposta de presidència relativa a ratificar la inclusió dels punts núm. 4 a l’11 de 
l’ordre del dia de la sessió ordinària del Ple previst per al dia 24 de maig de 2022.-



4. Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 1.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1901)

5. Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 2.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1913)

6. Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 3.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1902)

7. Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 4.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1903)

8. Expedient relatiu a contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 5.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1914)

9. Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 6.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1904)

10. Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 7.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1915)

11. Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador  escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 8.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1916)

Dictàmens

12. Expedient relatiu a l’aprovació de l’addenda de l’Annex I del conveni marc de tallers 
de memòria i gimnàstica per a persones grans entre el Consell Comarcal i diversos 
ajuntaments de la comarca, per a l’any 2022.- (Exp.2022/540)

13. Expedient relatiu a l’autorització de compatibilitat per realitzar una segona activitat 
professional a favor del funcionari interí per programa, ocupant d’un lloc de treball 
de Tècnic/a en medi ambient, Sr. Marc Portella Mach.- (Exp.2022/672)



14. Expedient relatiu a la modificació del Reglament d’ús i funcionament del control 
d’entrada de residus d’origen municipal al Centre de Tractament de Residus de l’Alt 
Empordà.- (Exp.2017/489)

15. Expedient relatiu a seguir mantenint el servei públic d'abocador controlat a l'Alt 
Empordà en el període transitori entre els dos contractes d'explotació.- 
(Exp.2019/1539)

16. Expedient relatiu a donar compte al ple de l'Informe d'execució del Pressupost i 
actualització d'objectius d'estabilitat pressupostària i endeutament corresponent al 
Primer trimestre 2022.- (Exp.2022/940)

17. Expedient relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdit 22/14 - Benestar Social 
Suplement de crèdit ajuts d’urgència refugiats Ucraïna.- (Exp.2022/767)

18. Expedient relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdit 22/12 - Benestar Social 
Suplement de crèdit personal reforç refugiats Ucraïna.- (Exp.2022/757)

19. Expedient relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdit 22/17 – Medi Ambient 
crèdit extraordinari pagament revisió preus sentència.- (Exp.2022/994)

20. Expedient relatiu a la rectificació d’error d’import adjudicat de setembre a desembre, 
Lot 1 i Lot 2, de transport escolar, curs 2021-2022.- (Exp.2022/741)

21. Expedient relatiu a l’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Boadella i les Escaules.- (Exp. 
2022/640)

22. Assumptes urgents.-

23. Informes de presidència.-

24. Precs i preguntes.-

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior de data 
26 d’abril de 2022.-

La presidenta, Sra. Sònia Martínez, pregunta si hi ha alguna intervenció en aquest punt.
 
Sense cap intervenció, es dona, per tant, per llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària  
celebrada el dia 26 d’abril de 2022, la qual va ser enviada juntament amb la convocatòria a 
tots els membres del Consell Comarcal i, per unanimitat, queda aprovada com a acta de la 
sessió esmentada.



2.- Expedient relatiu a donar-se per assabentat de la modificació de les 
condicions d’un compte bancari subscrit amb l’entitat financera CaixaBank.- 
(Exp.2022/781).-

La Presidència dona lectura a l’enunciat de la resolució següent, de la qual el Ple es dona 
per assabentat:

«Antecedents de fet

En data 1 d’abril de 2022, aquest Consell Comarcal de l’Alt Empordà va rebre la comunicació 
de l’entitat financera CaixaBank, amb número de registre d’entrada 2022/837, sobre la 
modificació del contracte de comptes respecte de les condicions especifiques aplicables al 
compte corrent ES82 2100 5215 2513 0069 0165 en el sentit de modificar el preu pel servei 
de guarda i custòdia de fons. El servei de «Custòdia» té associats els seus propis costos i 
implica una remuneració particular a favor del banc com a contraprestació per la conservació 
dels fons que el client diposita i confia a la seguretat del banc.

El preu del servei de «Custòdia» serà el resultat d’aplicar el percentatge corresponent, 
segons els trams indicats en el quadre, sobre el saldo mitjà del compte corrent ressenyat en 
cada període natural de liquidació mensual (mesos naturals) i es meritarà diàriament i haurà 
d’abonar-se el primer dia del període següent o, en el cas de cancel·lació del contracte, en la 
data de cancel·lació:

Tram Saldo mínim Saldo màxim Percentatge anual

1 0 € 9.999.999.999.999,99 0,5 %

Aquesta modificació de condicions transcorreguts quinze dies naturals des de la data 
d’enviament de la comunicació.

En data 21 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tresorera d’aquest 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Per part de Serveis Jurídics d’aquest Consell Comarcal de l’Alt Empordà no consta cap 
informe jurídic emès.      

  La present proposta de Decret del conseller de l’àrea de Serveis Econòmics és en els mateixos 
termes que la resolució que s’adopti.



Fonaments de dret

• RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de contractes 
del sector públic (TRLCSP).

Proposta de Resolució

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

Primer.- Donar-se per assabentat  de la modificació de les condicions del compte bancari 
ES82 2100 5215 2513 0069 0165, subscrit amb l’entitat financera CaixaBank,, essent les 
noves condicions les recollides a la present resolució.

Segon.- Donar compte de la modificació de les condicions del compte bancari ES82 2100 
5215 2513 0069 0165, subscrit amb l’entitat financera CaixaBank, al proper Ple del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà que es celebri.

Tercer.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució del present Decret.

Quart.- Notificar a l’interessat aquest Decret amb indicació dels recursos corresponents.

Cinquè.- Comunicar a l’àrea de serveis econòmics aquest Decret per  al seu coneixement i 
als efectes oportuns.»

3.- Proposta de presidència relativa a ratificar la inclusió dels punts núm. 4 a l’11 
de  l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple previst pel dia 24 de maig de 
2022.-

La Presidència dona lectura a l’enunciat de la  proposta següent, la qual el Ple acorda 
aprovar per unanimitat:
 
«Fets
 
Com a punts núm. 4 a 11 de l’Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en primera 
convocatòria per al dia 24 de maig de 2022, a les 18:00h, hi consten titulats respectivament 
els següents assumptes:



• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 1.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1901)

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 2.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1913)

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 3.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1902)

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 4.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1903)

• Expedient relatiu a contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 5.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1914)

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 6.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1904)

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 7.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1915)

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador  escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 8.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1916)

 
Fonaments de dret

 
• L’article 23.b del Reglament orgànic comarcal (BOP de Girona, núm. 196, de 9 

d’octubre de 2015) determina que el Ple no podrà tractar ni adoptar cap acord si 
abans no ha estat dictaminat per la Comissió Informativa corresponent, excepte que 
es voti prèviament per majoria simple la seva inclusió al Ple, si el tema figura inclòs 
a l’ordre del dia de la sessió.

 
• L’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (Butlletí 
Oficial de l’Estat número 305, de 22 de desembre de 1986), estableix la possibilitat 
que el President, a iniciativa pròpia i a proposta d’algun del portaveus, pugui 
incloure en l'ordre del dia de les sessions assumptes que no hagin estat prèviament 
informats per la respectiva Comissió Informativa, amb l’excepció que no es podrà 



adoptar cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió 
en l’ordre del dia.

PROPOSTA
 
Per tant, proposo al Ple del Consell Comarcal que adopti el següent acord:

Primer.- Ratificar la inclusió dels punts núm. 8 al núm. 11, relacionats a continuació, en 
l’ordre del dia de la sessió ordinària convocada en primera convocatòria per al dia 24 de 
maig de 2022 , a les 18:00h:

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 1.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1901)

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 2.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1913)

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 3.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1902)

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 4.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1903)

• Expedient relatiu a contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 5.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1914)

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 6.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1904)

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 7.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1915)

• Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador  escolar i monitoratge a la 
comarca de l'Alt Empordà, lot 8.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1916)

Segon.- Facultar aquesta presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per 
executar el present acord.»



4.- Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i 
monitoratge a la comarca de l'Alt Empordà, lot 1.- Requeriment continuïtat 
prestació servei.- (Exp.2019/1901)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

L’empresa EUREST CATALUNYA SL,  amb CIF B58062027, presta els serveis de menjador 
escolar i monitoratge a les Esc Josep de Ribot i Olivas (Vilamalla) i ESC Caritat Serinyana ( 
Cadaqués) – LOT 1, en virtut del contracte adjudicat pel  Ple del Consell Comarcal de data 
26 de setembre de 2017, amb un preu unitari de 5,64€/menú d’alumnat IVA exclòs, i 
formalitzat en data 09 de novembre de 2017.

La durada del contracte s’establí per un període de tres anys a comptar des del dia 2 de 
novembre de 2017, amb possibilitat de pròrroga pel curs 2020_2021 i pel curs 2021-2022.

Per decret de presidència de data 14 d’abril de 2020, ratificat per ple de data 28 d’abril de 
2020, es suspengué el contracte a dalt esmentat com a conseqüència de les mesures 
adoptades per combatre el COVID 19.

Per decret de presidència de data 13 de juliol de 2020, ratificat pel ple de data 4 d’agost de 
2020, s’acordà aixecar la suspensió del contracte amb efectes de data 20 de juny de 2020.

En sessió de data 4 d’agost de 2020 el Ple del Consell Comarcal va acordar prorrogar als 
efectes administratius i econòmics el contracte des del 12 de setembre de 2020 al 22 de 
juny de 2021.

Amb caràcter previ a la finalització del termini esmentat no es va procedir a acordar de 
manera expressa la segona pròrroga contractual. No obstant això, el servei s’ha continuat 
prestant amb les mateixes condicions establertes als plecs reguladors del contracte.

Per altra banda, encara  no han estat publicats en el DOGC els preus del menjador escolar 
del curs 2022-2023  per part del Departament d’Ensenyament, per la qual cosa no s'ha 
pogut realitzar l’estudi econòmic per poder dur a terme la licitació del servei.  

En la clàusula novena del PCAP regulador del contracte esmentat, relativa al termini 
contractual, consta el següent: «el concessionari està obligat a continuar prestant el servei 
després d’haver acabat el termini de la concessió fins que no es resolgui una nova licitació, 
sempre i quan el nou contracte no s’hagués formalitzat com a conseqüència d'incidències 
resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació  produïdes en el 
procediment d’adjudicació i existeixin raons d'interès públic per a no interrompre la 



prestació, i en el document sotmès a informació pública, en tot cas per un període màxim 
d’un any, sense modificar les restants normes i condicions establertes en aquest plec, 
sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima  
de tres mesos respecte a la data de finalització del contracte originari».   

Així doncs, per causes alienes al Consell Comarcal de l’Alt Empordà no ha estat possible 
publicar l’anunci de licitació del nou contracte amb l’antelació prevista a la clàusula novena 
del  Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador de l’actual contracte.

Aquesta prestació es un servei essencial d'interès públic, la qual cosa fa del tot indispensable 
que es continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte, a l’empara del que 
preveu l’article 235 del ROAS.

La cap de l'àrea d'Ensenyament ha emès informe de data 28 d'abril de 2022, en el qual 
proposa requerir l'empresa concessionària per tal que continuï prestant el servei fins a 
l'adjudicació del nou contracte, atès el caràcter essencial del servei  i que aquest s'ha prestat 
de forma satisfactòria.

En data 3 de maig de 2022 els serveis jurídics adscrits a l’àrea de Secretaria han emès  
informe, que transcrit literalment en l’apartat de conclusions i en la part que ens interessa, 
diu el següent:

«... ens trobem davant d’un termini vençut i, com a tal, improrrogable. No obstant això, atès 
el caràcter essencial i d'interès públic del servei i la necessitat de la seva continuïtat, ens 
trobem també davant d’un supòsit de continuació forçosa de la prestació d’aquest, en virtut 
d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, de manera que s’haurà de requerir l'entitat 
EUREST CATALUNYA SL,  adjudicatària del contracte, perquè, en virtut d'allò disposat a 
l'article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte, 
per un període màxim d'un any.»

En data 17 de maig de 2022 la cap de l’àrea d’Ensenyament ha emès informe tècnic 
complementari.

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.



• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic.

• 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

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels  acords 
següents:  

Primer.- Requerir l’empresa EUREST CATALUNYA SL, amb CIF B58062027, adjudicatària 
del  contracte de concessió de serveis per a la prestació del servei de menjador escolar i 
monitoratge de les escoles Josep de Ribot i Olivas (Vilamalla) i Caritat Serinyana de 
Cadaqués (lot 1),  perquè  en virtut d’allò disposat a l’article 235.a) del ROAS, continuï 
prestant el servei fins a l’adjudicació del nou contracte i per un període màxim d’un any.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 98.607,6€, IVA inclòs, per atendre les 
despeses derivades de la continuïtat en la prestació del servei, amb càrrec a les aplicacions 
35.3263.48000 i 35.3263.48002 del pressupost i amb la periodificació següent:

Aplicació 
pressupostària

Import, IVA exclòs Import, IVA inclòs

Maig-juny 35.3263.48000 18.781,20€ 20.046,60€2022

setembre-
desembre

35.3263.48002 37.054,80€ 39.551,40€

Total 2022 55.836,00€ 59.598,00€

2023 (gener-abril) 35.3263.48002 36.547,20€ 39.009,60€

En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2023 resta condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.

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

Cinquè.- Comunicar a l’àrea d’Ensenyament i als serveis econòmics  aquests acords per al 
seu coneixement i als efectes oportuns.»



5.- Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i 
monitoratge a la comarca de l'Alt Empordà, lot 2.- Requeriment continuïtat 
prestació servei.- (Exp.2019/1913)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

L’empresa SERHS FOOD AREA, S.L.,  amb CIF B59803825, presta els serveis de menjador 
escolar i monitoratge a les Esc L’Esculapi ( l’Escala), ESC Els Valentins ( Vilamacolum), ESC 
Vallgarriga ( Sant Miquel de Fluvià) i ESC de Garrigàs. – LOT 2, en virtut del contracte 
adjudicat pel  Ple del Consell Comarcal de data 26 de setembre de 2017, amb un preu 
unitari de 5,59€/menú d’alumnat IVA exclòs, i formalitzat en data 15 de novembre de 2017.

La durada del contracte s’establí per un període de tres anys a comptar des del dia 2 de 
novembre de 2017, fins al final del curs 2019/2020, amb possibilitat de pròrroga per als 
cursos 2020/2021 i 2021/2022.

Per decret de presidència de data 14 d’abril de 2020, ratificat per ple de data 28 d’abril de 
2020, es suspengué el contracte a dalt esmentat com a conseqüència de les mesures 
adoptades per combatre el COVID 19.

Per decret de presidència de data 13 de juliol de 2020, ratificat pel ple de data 4 d’agost de 
2020 s’acordà aixecar la suspensió del contracte amb efectes de data 20 de juny de 2020.

En sessió de data 4 d’agost de 2020 el Ple del Consell Comarcal va acordar prorrogar als 
efectes administratius i econòmics el contracte des del 12 de setembre de 2020 al 22 de 
juny de 2021.

Amb caràcter previ a la finalització del termini esmentat no es va procedir a acordar de 
manera expressa la segona pròrroga contractual. No obstant això, el servei s’ha continuat 
prestant amb les mateixes condicions establertes als plecs reguladors del contracte.

Per altra banda, encara no han estat publicats en el DOGC els preus del menjador escolar 
del curs 2022-2023 per part del Departament d’Ensenyament, per la qual cosa no s'ha pogut 
realitzar l’estudi econòmic per poder dur a terme la licitació del servei.  



En la clàusula novena del PCAP regulador del contracte esmentat, relativa al termini 
contractual, consta el següent: »el concessionari està obligat a continuar prestant el servei 
després d’haver acabat el termini de la concessió fins que no es resolgui una nova licitació, 
sempre i quan el nou contracte no s’hagués formalitzat com a conseqüència d'incidències 
resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació  produïdes en el 
procediment d’adjudicació i existeixin raons d'interès públic per a no interrompre la 
prestació, i en el document sotmès a informació pública, en tot cas per un període màxim 
d’un any, sense modificar les restants normes i condicions establertes en aquest plec, 
sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima  
de tres mesos respecte a la data de finalització del contracte originari».   

Així doncs, per causes alienes al Consell Comarcal de l’Alt Empordà no ha estat possible 
publicar l’anunci de licitació del nou contracte amb l’antelació prevista a la clàusula novena 
del  Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador de l’actual contracte.

Aquesta prestació es un servei essencial d'interès públic, la qual cosa fa del tot indispensable 
que es continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte, a l’empara del que 
preveu l’article 235 del ROAS.

La cap de l'àrea d'Ensenyament ha emès informe de data 28 d'abril de 2022, en el qual 
proposa requerir l'empresa concessionària per tal que continuï prestant el servei fins a 
l'adjudicació del nou contracte, atès el caràcter essencial del servei  i que aquest s'ha prestat 
de forma satisfactòria.

En data 3 de maig de 2022 els serveis jurídics adscrits a l’àrea de Secretaria han emès  
informe, que transcrit literalment en l’apartat de conclusions i en la part que ens interessa, 
diu el següent:

«... ens trobem davant d’un termini vençut i, com a tal, improrrogable. No obstant això, atès 
el caràcter essencial i d'interès públic del servei i la necessitat de la seva continuïtat, ens 
trobem també davant d’un supòsit de continuació forçosa de la prestació d’aquest, en virtut 
d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, de manera que s’haurà de requerir l'entitat SERHS 
FOOD AREA, S.L.,  adjudicatària del contracte, perquè, en virtut d'allò disposat a l'article 
235.a) del ROAS, continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte, per un 
període màxim d'un any..»

En data 17 de maig de 2022 la cap de l’àrea d’Ensenyament ha emès informe tècnic 
complementari.



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.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic.
• 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

Per tot això,  aquesta Presidència proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels  acords 
següents:  

Primer.- Requerir l’empresa SERHS FOOD AREA SL,  amb CIF B59803825, adjudicatària del  
contracte de concessió de serveis per a la prestació del servei de menjador escolar i 
monitoratge de les escoles ESC L’Esculapi de l’Escala, ESC Els Valentins de Vilamacolum,  
ESC Vallgarriga de Sant Miquel de Fluvià i ESC de Garrigàs (lot 2),  perquè  en virtut d’allò 
disposat a l’article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei fins a l’adjudicació del nou 
contracte i per un període màxim d’un any.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 98.498,40€, IVA inclòs (89.529,44€, 
IVA exclòs), per atendre les despeses derivades de la continuïtat en la prestació del servei, 
amb càrrec a les aplicacions 35.3263.48000 i 35.3263.48002 del pressupost i amb la 
periodificació següent:

Aplicació 
pressupostària

Import, IVA exclòs Import, IVA inclòs

Maig-juny 35.3263.48000 18.201,04€ 20.024,40€2022

setembre-
desembre

35.3263.48002 35.910,16€ 39.507,60€

Total 2022 54.111,20€ 59.532,00€

2023 (gener-abril) 35.3263.48002 35.418,24€ 38.966,40€



En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2023 resta condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.

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 a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents

Cinquè.- Comunicar a l’àrea d’Ensenyament i als serveis econòmics  aquests acords per al 
seu coneixement i als efectes oportuns.»

6.- Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i 
monitoratge a la comarca de l'Alt Empordà, lot 3.- Requeriment continuïtat 
prestació servei.- (Exp.2019/1902)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

L’empresa SERHS FOOD AREA, S.L.,  amb CIF B59803825, presta els serveis de menjador 
escolar i monitoratge a les Esc Joaquim Vallmajó ( Navata), ESC Tramuntana ( Vilanant), 
ESC Maria Pagès ( Ordis) i ESC Sant Andreu ( Borrassà), ESC MN Josep M. Albert ( Cistella), 
ESC Gonçal Comellas ( Avinyonet de Puigventós) i ESC Montserrat Vayreda ( Lladó). – LOT 
3, en virtut del contracte adjudicat pel  Ple del Consell Comarcal de data 26 de setembre de 
2017, amb un preu unitari de 4,82€/ menú d’alumnat IVA exclòs, i formalitzat en data 15 de 
novembre de 2017.

La durada del contracte s’establí per un període de tres anys a comptar des del dia 2 de 
novembre de 2017, fins al final del curs 2019/2020, amb possibilitat de pròrroga per als 
cursos 2020/2021 i 2021/2022.

Per decret de presidència de data 14 d’abril de 2020, ratificat per ple de data 28 d’abril de 
2020, es suspengué el contracte a dalt esmentat com a conseqüència de les mesures 
adoptades per combatre el COVID 19.

Per decret de presidència de data 13 de juliol de 2020, ratificat pel ple de data 4 d’agost de 
2020 s’acordà aixecar la suspensió del contracte amb efectes de data 20 de juny de 2020.



En sessió de data 4 d’agost de 2020 el Ple del Consell Comarcal va acordar prorrogar als 
efectes administratius i econòmics el contracte des del 12 de setembre de 2020 al 22 de 
juny de 2021.

Amb caràcter previ a la finalització del termini esmentat no es va procedir a acordar de 
manera expressa la segona pròrroga contractual. No obstant això, el servei s’ha continuat 
prestant amb les mateixes condicions establertes als plecs reguladors del contracte.

Per altra banda, encara no han estat publicats en el DOGC els preus del menjador escolar 
del curs 2022-2023 per part del Departament d’Ensenyament, per la qual cosa no s'ha pogut 
realitzar l’estudi econòmic per poder dur a terme la licitació del servei.  

En la clàusula novena del PCAP regulador del contracte esmentat, relativa al termini 
contractual, consta el següent: «el concessionari està obligat a continuar prestant el servei 
després d’haver acabat el termini de la concessió fins que no es resolgui una nova licitació, 
sempre i quan el nou contracte no s’hagués formalitzat com a conseqüència d'incidències 
resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació  produïdes en el 
procediment d’adjudicació i existeixin raons d'interès públic per a no interrompre la 
prestació, i en el document sotmès a informació pública, en tot cas per un període màxim 
d’un any, sense modificar les restants normes i condicions establertes en aquest plec, 
sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima  
de tres mesos respecte a la data de finalització del contracte originari».   

Així doncs, per causes alienes al Consell Comarcal de l’Alt Empordà no ha estat possible 
publicar l’anunci de licitació del nou contracte amb l’antelació prevista a la clàusula novena 
del  Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador de l’actual contracte.

Aquesta prestació es un servei essencial d'interès públic, la qual cosa fa del tot indispensable 
que es continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte, a l’empara del que 
preveu l’article 235 del ROAS.

La cap de l'àrea d'Ensenyament ha emès informe de data 28 d'abril de 2022, en el qual 
proposa requerir l'empresa concessionària per tal que continuï prestant el servei fins a 
l'adjudicació del nou contracte, atès el caràcter essencial del servei  i que aquest s'ha prestat 
de forma satisfactòria.

En data 3 de maig de 2022 els serveis jurídics adscrits a l’àrea de Secretaria han emès  
informe, que transcrit literalment en l’apartat de conclusions i en la part que ens interessa, 
diu el següent: «...ens trobem davant d’un termini vençut i, com a tal, improrrogable. No 



obstant això, atès el caràcter essencial i d'interès públic del servei i la necessitat de la seva 
continuïtat, ens trobem també davant d’un supòsit de continuació forçosa de la prestació 
d’aquest, en virtut d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, de manera que s’haurà de 
requerir l'entitat SERHS FOOD AREA, S.L.,  adjudicatària del contracte, perquè, en virtut 
d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del 
nou contracte, per un període màxim d'un any.»
En data 17 de maig de 2022 la cap de l’àrea d’Ensenyament ha emès informe tècnic 
complementari.
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.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic.
• 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

Per tot això,la Presidència proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels  acords 
següents:  

Primer.- Requerir l’empresa SERHS FOOD AREA SL,  amb CIF B59803825, adjudicatària del  
contracte de concessió de serveis per a la prestació del servei de menjador escolar i 
monitoratge de les escoles Esc Joaquim Vallmajó de  Navata, ESC Tramuntana de  Vilanant, 
ESC Maria Pagès d’ Ordis,  ESC Sant Andreu de Borrassà, ESC MN Josep M. Albert de 
Cistella, ESC Gonçal Comellas d’Avinyonet de Puigventós i ESC Montserrat Vayreda de Lladó 
(lot 3),  perquè  en virtut d’allò disposat a l’article 235.a) del ROAS, continuï prestant el 
servei fins a l’adjudicació del nou contracte i per un període màxim d’un any.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 190.026,20€, IVA inclòs 
(172.816,28€, IVA exclòs), per atendre les despeses derivades de la continuïtat en la 
prestació del servei, amb càrrec a les aplicacions 35.3263.48000 i 35.3263.48002 del 
pressupost i amb la periodificació següent:



Aplicació 
pressupostària

Import, IVA exclòs Import, IVA inclòs

Maig-juny 35.3263.48000 35.132,98€ 38.631,70€2022

setembre-
desembre

35.3263.48002 69.316,42€ 76.219,30€

Total 2022 104.449,40€ 114.851,00€

2023 (gener-abril) 35.3263.48002 68.366,88€ 75.175,20€

En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2023 resta condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.

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 a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents

Cinquè.- Comunicar a l’àrea d’Ensenyament i als serveis econòmics  aquests acords per al 
seu coneixement i als efectes oportuns.»

7.- Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i 
monitoratge a la comarca de l'Alt Empordà, lot 4.- Requeriment continuïtat 
prestació servei.- (Exp.2019/1903)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

L’empresa SERHS FOOD AREA, S.L.,  amn CIF B59803825, presta els serveis de menjador 
escolar i monitoratge a les Esc Llers, ESC Lluis M. Vidal ( Agullana), ESC Els Dolmens 
(Capmany), ESC Mont Roig ( Darnius), ESC Sant Sebastià ( Sant Climent Sescebes) i ESC 
Antoni Balmanya  (Espolla). – LOT 4, en virtut del contracte adjudicat pel  Ple del Consell 
Comarcal de data 26 de setembre de 2017, amb un preu unitari de 5,23€ /menú d’alumnat 
IVA exclòs, i formalitzat en data 15 de novembre de 2017.



La durada del contracte s’establí per un període de tres anys a comptar des del dia 2 de 
novembre de 2017, fins al final del curs 2019/2020, amb possibilitat de pròrroga per als 
cursos 2020/2021 i 2021/2022.

Per decret de presidència de data 14 d’abril de 2020, ratificat per ple de data 28 d’abril de 
2020, es suspengué el contracte a dalt esmentat com a conseqüència de les mesures 
adoptades per combatre el COVID 19.

Per decret de presidència de data 13 de juliol de 2020, ratificat pel ple de data 4 d’agost de 
2020 s’acordà aixecar la suspensió del contracte amb efectes de data 20 de juny de 2020.
En sessió de data 4 d’agost de 2020 el Ple del Consell Comarcal va acordar prorrogar als 
efectes administratius i econòmics el contracte des del 12 de setembre de 2020 al 22 de 
juny de 2021.

Amb caràcter previ a la finalització del termini esmentat no es va procedir a acordar de 
manera expressa la segona pròrroga contractual. No obstant això, el servei s’ha continuat 
prestant amb les mateixes condicions establertes als plecs reguladors del contracte.

Per altra banda, encara no han estat publicats en el DOGC els preus del menjador escolar 
del curs 2022-2023 per part del Departament d’Ensenyament, per la qual cosa no s'ha pogut 
realitzar l’estudi econòmic per poder dur a terme la licitació del servei.  

En la clàusula novena del PCAP regulador del contracte esmentat, relativa al termini 
contractual, consta el següent: «el concessionari està obligat a continuar prestant el servei 
després d’haver acabat el termini de la concessió fins que no es resolgui una nova licitació, 
sempre i quan el nou contracte no s’hagués formalitzat com a conseqüència d'incidències 
resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació  produïdes en el 
procediment d’adjudicació i existeixin raons d'interès públic per a no interrompre la 
prestació, i en el document sotmès a informació pública, en tot cas per un període màxim 
d’un any, sense modificar les restants normes i condicions establertes en aquest plec, 
sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima  
de tres mesos respecte a la data de finalització del contracte originari».   

Així doncs, per causes alienes al Consell Comarcal de l’Alt Empordà no ha estat possible 
publicar l’anunci de licitació del nou contracte amb l’antelació prevista a la clàusula novena 
del  Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador de l’actual contracte.



Aquesta prestació es un servei essencial d'interès públic, la qual cosa fa del tot indispensable 
que es continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte, a l’empara del que 
preveu l’article 235 del ROAS.

La cap de l'àrea d'Ensenyament ha emès informe de data 28 d'abril de 2022, en el qual 
proposa requerir l'empresa concessionària per tal que continuï prestant el servei fins a 
l'adjudicació del nou contracte, atès el caràcter essencial del servei  i que aquest s'ha prestat 
de forma satisfactòria.

En data 3 de maig de 2022 els serveis jurídics adscrits a l’àrea de Secretaria han emès  
informe, que transcrit literalment en l’apartat de conclusions i en la part que ens interessa, 
diu el següent: «...ens trobem davant d’un termini vençut i, com a tal, improrrogable. No 
obstant això, atès el caràcter essencial i d'interès públic del servei i la necessitat de la seva 
continuïtat, ens trobem també davant d’un supòsit de continuació forçosa de la prestació 
d’aquest, en virtut d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, de manera que s’haurà de 
requerir l'entitat SERHS FOOD AREA, S.L.,  adjudicatària del contracte, perquè, en virtut 
d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del 
nou contracte, per un període màxim d'un any.»

En data 17 de maig de 2022 la cap de l’àrea d’Ensenyament ha emès informe tècnic 
complementari.

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.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic.
• Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS).

Proposta de la presidència:

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels acords 
següents:



Primer.- Requerir l’empresa SERHS FOOD AREA SL,  amb CIF B59803825, adjudicatària del  
contracte de concessió de serveis per a la prestació del servei de menjador escolar i 
monitoratge de les escoles de  Llers, ESC Lluís M. Vidal d’Agullana, ESC Els Dòlmens de 
Capmany, ESC Mont Roig de Darnius, ESC Sant Sebastià de Sant Climent Sescebes i ESC 
Antoni Balmanya d’Espolla (Lot 4) perquè  en virtut d’allò disposat a l’article 235.a) del 
ROAS, continuï prestant el servei fins a l’adjudicació del nou contracte i per un període 
màxim d’un any.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 303.485,00€, IVA inclòs 
(276.039,40€, IVA exclòs), per atendre les despeses derivades de la continuïtat en la 
prestació del servei, amb càrrec a les aplicacions 35.3263.48000 i 35.3263.48002 del 
pressupost i amb la periodificació següent:

Aplicació 
pressupostària

Import, IVA exclòs Import, IVA inclòs

Maig-juny 35.3263.48000 56.117,90€ 61.697,50€2022

setembre-
desembre

35.3263.48002 110.719,10€ 121.727,50€

Total 2022 166.837,00€ 183.425,00€

2023 (gener-abril) 35.3263.48002 109.202,40€ 120.060,00€

En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2023 resta condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.

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

Cinquè.- Comunicar a l’àrea d’Ensenyament i als serveis econòmics  aquests acords per al 
seu coneixement i als efectes oportuns.»

8.- Expedient relatiu a contractació del servei de menjador escolar i monitoratge 
a la comarca de l'Alt Empordà, lot 5.- Requeriment continuïtat prestació servei.- 
(Exp.2019/1914)



La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

El Ple del Consell Comarcal, amb data 26 de setembre de 2017 va adjudicar a l’empresa 
EUREST CATALUNYA,  amb CIF B58062027, el contracte dels serveis de menjador escolar i 
monitoratge a les Esc Jaume Vicenç vives de Roses, ESC de Pau, ESC Joaquim Gifre de 
Garriguella i ESC Martí Inglés de Palau Saverdera. – LOT 5, preu un preu unitari de 
5,15€/menú d’alumnat IVA Exclòs. L’esmentat contracte es  va formalitzar amb data 09 de 
novembre de 2017.

Amb data 16 de gener de 2019 i amb RE 2019/649, l’empresa EUREST CATALUNYA SL, 
manifestà la seva voluntat de cedir el servei de menjador escolar i monitoratge a l’empresa 
SERUNION SAU amb NIF A59376574.

Per resolució de Presidència de data 25 de gener de 2019 es va autoritzar la cessió a 
l’empresa SERUNION SAU, amb NIF A 59376574, del contracte de concessió del servei de 
menjador escolar i monitoratge a la comarca de l’Alt Empordà, lot 5 ( ESC Jaume Vicenç 
Vives de Roses, ESC de Pau, ESC Joaquim Gifre de Garriguella i ESC Martí Inglés de Palau-
saverdera.

Per acord del Ple de data 26 de març de 2019 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà es dona 
per assabentat de la cessió del contracte de concessió de servei de menjador escolar i 
monitoratge a la comarca de l’Alt Empordà – LOT 5.

La durada del contracte s’establí per un període de tres anys a comptar des del dia 2 de 
novembre de 2017, fins al final del curs 2019/2020, amb possibilitat de pròrroga per als 
cursos 2020/2021 i 2021/2022.

Per decret de presidència de data 14 d’abril de 2020, ratificat per ple de data 28 d’abril de 
2020, es suspengué el contracte a dalt esmentat com a conseqüència de les mesures 
adoptades per combatre el COVID 19.

Per decret de presidència de data 13 de juliol de 2020, ratificat pel ple de data 4 d’agost de 
2020 s’acordà aixecar la suspensió del contracte amb efectes de data 20 de juny de 2020.



En sessió de data 4 d’agost de 2020 el Ple del Consell Comarcal va acordar prorrogar als 
efectes administratius i econòmics el contracte des del 12 de setembre de 2020 al 22 de 
juny de 2021.

Amb caràcter previ a la finalització del termini esmentat no es va procedir a acordar de 
manera expressa la segona pròrroga contractual. No obstant això, el servei s’ha continuat 
prestant amb les mateixes condicions establertes als plecs reguladors del contracte.

Per altra banda, encara  no han estat publicats en el DOGC els preus del menjador escolar 
del curs 2022-2023 per part del Departament d’Ensenyament, per la qual cosa no s'ha pogut 
realitzar l’estudi econòmic per poder dur a terme la licitació del servei.  

En la clàusula novena del PCAP regulador del contracte esmentat, relativa al termini 
contractual, consta el següent: «el concessionari està obligat a continuar prestant el servei 
després d’haver acabat el termini de la concessió fins que no es resolgui una nova licitació, 
sempre i quan el nou contracte no s’hagués formalitzat com a conseqüència d'incidències 
resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació  produïdes en el 
procediment d’adjudicació i existeixin raons d'interès públic per a no interrompre la 
prestació, i en el document sotmès a informació pública, en tot cas per un període màxim 
d’un any, sense modificar les restants normes i condicions establertes en aquest plec, 
sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima  
de tres mesos respecte a la data de finalització del contracte originari».   

Així doncs, per causes alienes al Consell Comarcal de l’Alt Empordà no ha estat possible 
publicar l’anunci de licitació del nou contracte amb l’antelació prevista a la clàusula novena 
del  Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador de l’actual contracte.

Aquesta prestació es un servei essencial d'interès públic, la qual cosa fa del tot indispensable 
que es continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte, a l’empara del que 
preveu l’article 235 del ROAS.

La cap de l'àrea d'Ensenyament ha emès informe de data 28 d'abril de 2022, en el qual 
proposa requerir l'empresa concessionària per tal que continuï prestant el servei fins a 
l'adjudicació del nou contracte, atès el caràcter essencial del servei  i que aquest s'ha prestat 
de forma satisfactòria.

En data 3 de maig de 2022 els serveis jurídics adscrits a l’àrea de Secretaria han emès  
informe, que transcrit literalment en l’apartat de conclusions i en la part que ens interessa, 
diu el següent: «... ens trobem davant d’un termini vençut i, com a tal, improrrogable. No 



obstant això, atès el caràcter essencial i d'interès públic del servei i la necessitat de la seva 
continuïtat, ens trobem també davant d’un supòsit de continuació forçosa de la prestació 
d’aquest, en virtut d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, de manera que s’haurà de 
requerir l'entitat SERUNION SAU.  adjudicatària del contracte, perquè, en virtut d'allò 
disposat a l'article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del nou 
contracte, per un període màxim d'un any.»

En data 17 de maig de 2022 la cap de l’àrea d’Ensenyament ha emès informe tècnic 
complementari.

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.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic.
• 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:

Per tot això, la Presidència proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels acords 
següents:

Primer.- Requerir l’empresa SERUNION SAU,  amb NIF A59376574, adjudicatària del  
contracte de concessió de serveis per a la prestació del servei de menjador escolar i 
monitoratge de les escoles Esc Jaume Vicenç vives de Roses, ESC de Pau, ESC Joaquim Gifre 
de Garriguella i ESC Martí Inglés de Palau Saverdera (Lot 5) perquè  en virtut d’allò disposat 
a l’article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei fins a l’adjudicació del nou contracte i 
per un període màxim d’un any.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 182.174,72€, IVA inclòs 
(172.463,20€, IVA exclòs), per atendre les despeses derivades de la continuïtat en la 
prestació del servei, amb càrrec a les aplicacions 35.3263.48000 i 35.3263.48002 del 
pressupost i amb la periodificació següent:



Aplicació 
pressupostària

Import, IVA exclòs Import, IVA inclòs

Maig-juny 35.3263.48000 35.061,20€ 37.035,52€2022

setembre-
desembre

35.3263.48002 69.174,80€ 73.070,08€

Total 2022 104.236,00€ 110.105,60€

2023 (gener-abril) 35.3263.48002 68.227,20€ 72.069,12€

En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2023 resta condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.

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 a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents

Cinquè.- Comunicar a l’àrea d’Ensenyament i als serveis econòmics  aquests acords per al 
seu coneixement i als efectes oportuns.»

9.- Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i 
monitoratge a la comarca de l'Alt Empordà, lot 6.- Requeriment continuïtat 
prestació servei.- (Exp.2019/1904)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

L’entitat FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI,  amb CIF G61096368, presta els serveis de 
menjador escolar i monitoratge a les esc Pompeu Fabra ( Llançà), ESC Les Clisques (El Port 
de la Selva), ESC Sant Jaume ( Portbou). – LOT 6, en virtut del contracte adjudicat pel  Ple 
del Consell Comarcal de data 26 de setembre de 2017, amb un preu unitari de 5,40€ /menú 
d’alumnat IVA exclòs, i formalitzat en data 9 de novembre de 2017.

La durada del contracte s’establí per un període de tres anys a comptar des del dia 2 de 
novembre de 2017, fins al final del curs 2019/2020, amb possibilitat de pròrroga per als 
cursos 2020/2021 i 2021/2022.



Per decret de presidència de data 14 d’abril de 2020, ratificat per ple de data 28 d’abril de 
2020, es suspengué el contracte a dalt esmentat com a conseqüència de les mesures 
adoptades per combatre el COVID 19.

Per decret de presidència de data 13 de juliol de 2020, ratificat pel ple de data 4 d’agost de 
2020 s’acordà aixecar la suspensió del contracte amb efectes de data 20 de juny de 2020.

En sessió de data 4 d’agost de 2020 el Ple del Consell Comarcal va acordar prorrogar als 
efectes administratius i econòmics el contracte des del 12 de setembre de 2020 al 22 de 
juny de 2021.

Amb caràcter previ a la finalització del termini esmentat no es va procedir a acordar de 
manera expressa la segona pròrroga contractual. No obstant això, el servei s’ha continuat 
prestant amb les mateixes condicions establertes als plecs reguladors del contracte.

Per altra banda, encara no han estat publicats en el DOGC els preus del menjador escolar 
del curs 2022-2023 per part del Departament d’Ensenyament, per la qual cosa no s'ha pogut 
realitzar l’estudi econòmic per poder dur a terme la licitació del servei.  

En la clàusula novena del PCAP regulador del contracte esmentat, relativa al termini 
contractual, consta el següent: «el concessionari està obligat a continuar prestant el servei 
després d’haver acabat el termini de la concessió fins que no es resolgui una nova licitació, 
sempre i quan el nou contracte no s’hagués formalitzat com a conseqüència d'incidències 
resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació  produïdes en el 
procediment d’adjudicació i existeixin raons d'interès públic per a no interrompre la 
prestació, i en el document sotmès a informació pública, en tot cas per un període màxim 
d’un any, sense modificar les restants normes i condicions establertes en aquest plec, 
sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima  
de tres mesos respecte a la data de finalització del contracte originari».   

Així doncs, per causes alienes al Consell Comarcal de l’Alt Empordà no ha estat possible 
publicar l’anunci de licitació del nou contracte amb l’antelació prevista a la clàusula novena 
del  Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador de l’actual contracte.

Aquesta prestació es un servei essencial d'interès públic, la qual cosa fa del tot indispensable 
que es continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte, a l’empara del que 
preveu l’article 235 del ROAS.



La cap de l'àrea d'Ensenyament ha emès informe de data 28 d'abril de 2022, en el qual 
proposa requerir l'empresa concessionària per tal que continuï prestant el servei fins a 
l'adjudicació del nou contracte, atès el caràcter essencial del servei  i que aquest s'ha prestat 
de forma satisfactòria.

En data 3 de maig de 2022 els serveis jurídics adscrits a l’àrea de Secretaria han emès 
informe que, transcrit literalment en l’apartat de conclusions i en la part que ens interessa, 
diu el següent: «...ens trobem davant d’un termini vençut i, com a tal, improrrogable. No 
obstant això, atès el caràcter essencial i d'interès públic del servei i la necessitat de la seva 
continuïtat, ens trobem també davant d’un supòsit de continuació forçosa de la prestació 
d’aquest, en virtut d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, de manera que s’haurà de 
requerir l'entitat FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI,  adjudicatària del contracte, perquè, en 
virtut d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei fins a l'adjudicació 
del nou contracte, per un període màxim d'un any.»

En data 17 de maig de 2022 la cap de l’àrea d’Ensenyament ha emès informe tècnic 
complementari.

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.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic.
• 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

Per tot això, la Presidència proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels acords 
següents:

Primer.- Requerir la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI,  amb CIF amb CIF G61096368, 
adjudicatària del  contracte de concessió de serveis per a la prestació del servei de menjador 
escolar i monitoratge de les escoles  ESC Pompeu Fabra de Llançà, ESC Les Clisques del  



Port de la Selva i  ESC Sant Jaume de Portbou (Lot 6) perquè  en virtut d’allò disposat a 
l’article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei fins a l’adjudicació del nou contracte i 
per un període màxim d’un any.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 123.883,76€, IVA inclòs 
(116.953,20€, IVA exclòs), per atendre les despeses derivades de la continuïtat en la 
prestació del servei, amb càrrec a les aplicacions 35.3263.48000  i 35.3263.48002 del 
pressupost i amb la periodificació següent:

Aplicació 
pressupostària

Import, IVA exclòs Import, IVA inclòs

Maig-juny  35.3263.48000 23.776,20€ 25.185,16€2022

setembre-
desembre

 35.3263.48002 46.909,80€ 49.689,64€

Total 2022 70.686,00€ 74.874,80€

2023 (gener-abril)  35.3263.48002 46.267,20€ 49.008,96€

En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2023 resta condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.

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 a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents

Cinquè.- Comunicar a l’àrea d’Ensenyament i als serveis econòmics  aquests acords per al 
seu coneixement i als efectes oportuns.»

10.- Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador escolar i 
monitoratge a la comarca de l'Alt Empordà, lot 7.- Requeriment continuïtat 
prestació servei.- (Exp.2019/1915)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet



L’empresa SERHS FOOD AREA, S.L.,  amb CIF B59803825, presta els serveis de menjador 
escolar i monitoratge a les Esc Parc de les Aigües, ( Figueres), Esc Teresa de Pallejà ( 
Fortià), ESC Anicet de Pagès ( Figueres),  ESC Josep Pous i Pagès ( Figueres) i INS-Esc El 
Bruel ( Empuriabrava). – LOT 7, en virtut del contracte adjudicat pel  Ple del Consell 
Comarcal de data 26 de setembre de 2017, amb un preu unitari de 5,29€/menú d’alumnat 
IVA exclòs, i formalitzat en data 15 de novembre de 2017.

La durada del contracte s’establí per un període de tres anys a comptar des del dia 2 de 
novembre de 2017, fins al final del curs 2019/2020, amb possibilitat de pròrroga per als 
cursos 2020/2021 i 2021/2022.

Per decret de presidència de data 14 d’abril de 2020, ratificat per ple de data 28 d’abril de 
2020, es suspengué el contracte a dalt esmentat com a conseqüència de les mesures 
adoptades per combatre el COVID 19.

Per decret de presidència de data 13 de juliol de 2020, ratificat pel ple de data 4 d’agost de 
2020 s’acordà aixecar la suspensió del contracte amb efectes de data 20 de juny de 2020.
En sessió de data 4 d’agost de 2020 el Ple del Consell Comarcal va acordar prorrogar als 
efectes administratius i econòmics el contracte des del 12 de setembre de 2020 al 22 de 
juny de 2021.

Amb caràcter previ a la finalització del termini esmentat no es va procedir a acordar de 
manera expressa la segona pròrroga contractual. No obstant això, el servei s’ha continuat 
prestant amb les mateixes condicions establertes als plecs reguladors del contracte.

Per altra banda, encara no  han estat publicats en el DOGC els preus del menjador escolar 
del curs 2022-2023 per part del Departament d’Ensenyament, per la qual cosa no s'ha pogut 
realitzar l’estudi econòmic per poder dur a terme la licitació del servei.  

En la clàusula novena del PCAP regulador del contracte esmentat, relativa al termini 
contractual, consta el següent: «el concessionari està obligat a continuar prestant el servei 
després d’haver acabat el termini de la concessió fins que no es resolgui una nova licitació, 
sempre i quan el nou contracte no s’hagués formalitzat com a conseqüència d'incidències 
resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació  produïdes en el 
procediment d’adjudicació i existeixin raons d'interès públic per a no interrompre la 
prestació, i en el document sotmès a informació pública, en tot cas per un període màxim 
d’un any, sense modificar les restants normes i condicions establertes en aquest plec, 
sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima  
de tres mesos respecte a la data de finalització del contracte originari».   



Així doncs, per causes alienes al Consell Comarcal de l’Alt Empordà no ha estat possible 
publicar l’anunci de licitació del nou contracte amb l’antelació prevista a la clàusula novena 
del  Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador de l’actual contracte.

Aquesta prestació es un servei essencial d'interès públic, la qual cosa fa del tot indispensable 
que es continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte, a l’empara del que 
preveu l’article 235 del ROAS.

La cap de l'àrea d'Ensenyament ha emès informe de data 28 d'abril de 2022, en el qual 
proposa requerir l'empresa concessionària per tal que continuï prestant el servei fins a 
l'adjudicació del nou contracte, atès el caràcter essencial del servei  i que aquest s'ha prestat 
de forma satisfactòria.

En data 3 de maig de 2022 els serveis jurídics adscrits a l’àrea de Secretaria han emès 
informe que, transcrit literalment en l’apartat de conclusions i en la part que ens interessa, 
diu el següent: «... ens trobem davant d’un termini vençut i, com a tal, improrrogable. No 
obstant això, atès el caràcter essencial i d'interès públic del servei i la necessitat de la seva 
continuïtat, ens trobem també davant d’un supòsit de continuació forçosa de la prestació 
d’aquest, en virtut d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, de manera que s’haurà de 
requerir l'entitat SERHS FOOD AREA, S.L,  adjudicatària del contracte, perquè, en virtut 
d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del 
nou contracte, per un període màxim d'un any.»

En data 17 de maig de 2022 la cap de l’àrea d’Ensenyament ha emès informe tècnic 
complementari.

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.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic.
• 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:

Per tot això, la Presidència proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels acords 
següents:

Primer.- Requerir l’empresa SERHS FOOD AREA, SL,  amb CIF B59803825, adjudicatària del 
contracte de concessió de serveis per a la prestació del servei de menjador escolar i 
monitoratge de les escoles Esc Parc de les Aigües de Figueres, Esc Teresa de Pallejà de  
Fortià, ESC Anicet de Pagès de Figueres,  ESC Josep Pous i Pagès de Figueres i INS-Esc El 
Bruel d’ Empuriabrava (lot 7) perquè  en virtut d’allò disposat a l’article 235.a) del ROAS, 
continuï prestant el servei fins a l’adjudicació del nou contracte i per un període màxim d’un 
any.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 217.144,20€, IVA inclòs 
(197.369,90€, IVA exclòs), per atendre les despeses derivades de la continuïtat en la 
prestació del servei, amb càrrec a les aplicacions 35.3263.48000 i 35.3263.48002 del 
pressupost i amb la periodificació següent:

Aplicació 
pressupostària

Import, IVA exclòs Import, IVA inclòs

Maig-juny 35.3263.48000 40.124,65€ 44.144,70€2022

setembre-
desembre

35.3263.48002 79.164,85€ 87.096,30€

Total 2022 119.289,50€ 131.241,00€

2023 (gener-abril) 35.3263.48002 78.080,40 85.903,20€

En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2023 resta condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.

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 a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents



Cinquè.- Comunicar a l’àrea d’Ensenyament i als serveis econòmics  aquests acords per al 
seu coneixement i als efectes oportuns.»

11.- Expedient relatiu a la contractació del servei de menjador  escolar i 
monitoratge a la comarca de l'Alt Empordà, lot 8.- Requeriment continuïtat 
prestació servei.- (Exp.2019/1916)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

L’empresa SERHS FOOD AREA, S.L.,  amb CIF B59803825, presta els serveis de menjador 
escolar i monitoratge a les ESC Joaquim Cusí i Fortunet ( Figueres), ESC Carme Guasch ( 
Figueres), ESC El Far, ESC Torre d’en Reig ( Vilabertran). – LOT 8, en virtut del contracte 
adjudicat pel  Ple del Consell Comarcal de data 26 de setembre de 2017, amb un preu 
unitari de 5,14€/menú d’alumnat IVA exclòs, i formalitzat en data 15 de novembre de 2017.

La durada del contracte s’establí per un període de tres anys a comptar des del dia 2 de 
novembre de 2017, fins al final del curs 2019/2020, amb possibilitat de pròrroga per als 
cursos 2020/2021 i 2021/2022.

Per decret de presidència de data 14 d’abril de 2020, ratificat per ple de data 28 d’abril de 
2020, es suspengué el contracte a dalt esmentat com a conseqüència de les mesures 
adoptades per combatre el COVID 19.

Per decret de presidència de data 13 de juliol de 2020, ratificat pel ple de data 4 d’agost de 
2020 s’acordà aixecar la suspensió del contracte amb efectes de data 20 de juny de 2020.

En sessió de data 4 d’agost de 2020 el Ple del Consell Comarcal va acordar prorrogar als 
efectes administratius i econòmics el contracte des del 12 de setembre de 2020 al 22 de 
juny de 2021.

Amb caràcter previ a la finalització del termini esmentat no es va procedir a acordar de 
manera expressa la segona pròrroga contractual. No obstant això, el servei s’ha continuat 
prestant amb les mateixes condicions establertes als plecs reguladors del contracte.



Per altra banda, encara no han estat publicats en el DOGC els preus del menjador escolar 
del curs 2022-2023 per part del Departament d’Ensenyament, per la qual cosa no s'ha pogut 
realitzar l’estudi econòmic per poder dur a terme la licitació del servei.  

En la clàusula novena del PCAP regulador del contracte esmentat, relativa al termini 
contractual, consta el següent: «el concessionari està obligat a continuar prestant el servei 
després d’haver acabat el termini de la concessió fins que no es resolgui una nova licitació, 
sempre i quan el nou contracte no s’hagués formalitzat com a conseqüència d'incidències 
resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació  produïdes en el 
procediment d’adjudicació i existeixin raons d'interès públic per a no interrompre la 
prestació, i en el document sotmès a informació pública, en tot cas per un període màxim 
d’un any, sense modificar les restants normes i condicions establertes en aquest plec, 
sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima  
de tres mesos respecte a la data de finalització del contracte originari».   

Així doncs, per causes alienes al Consell Comarcal de l’Alt Empordà no ha estat possible 
publicar l’anunci de licitació del nou contracte amb l’antelació prevista a la clàusula novena 
del  Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador de l’actual contracte.

Aquesta prestació es un servei essencial d'interès públic, la qual cosa fa del tot indispensable 
que es continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte, a l’empara del que 
preveu l’article 235 del ROAS.

La cap de l'àrea d'Ensenyament ha emès informe de data 28 d'abril de 2022, en el qual 
proposa requerir l'empresa concessionària per tal que continuï prestant el servei fins a 
l'adjudicació del nou contracte, atès el caràcter essencial del servei  i que aquest s'ha prestat 
de forma satisfactòria.

En data 3 de maig de 2022 els serveis jurídics adscrits a l’àrea de Secretaria han emès 
informe que, transcrit literalment en l’apartat de conclusions i en la part que ens interessa, 
diu el següent: «...ens trobem davant d’un termini vençut i, com a tal, improrrogable. No 
obstant això, atès el caràcter essencial i d'interès públic del servei i la necessitat de la seva 
continuïtat, ens trobem també davant d’un supòsit de continuació forçosa de la prestació 
d’aquest, en virtut d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, de manera que s’haurà de 
requerir l'entitat SERHS FOOD AREA, S.L,  adjudicatària del contracte, perquè, en virtut 
d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei fins a l'adjudicació del 
nou contracte, per un període màxim d'un any.»



En data 17 de maig de 2022 la cap de l’àrea d’Ensenyament ha emès informe tècnic 
complementari.

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.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic.
• 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

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels acords 
següents:

Primer.- Requerir l’empresa SERHS FOOD AREA, SL,  amb CIF B59803825, adjudicatària del 
contracte de concessió de serveis per a la prestació del servei de menjador escolar i 
monitoratge de les escoles ESC Joaquim Cusí i Fortunet de Figueres, ESC Carme Guasch de 
Figueres, ESC El Far i  ESC Torre d’en Reig de Vilabertran (Lot 8), perquè  en virtut d’allò 
disposat a l’article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei fins a l’adjudicació del nou 
contracte i per un període màxim d’un any.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 348.593,70€, IVA inclòs 
(317.127,72€, IVA exclòs), per atendre les despeses derivades de la continuïtat en la 
prestació del servei, amb càrrec a les aplicacions 35.3263.48000 i  35.3263.48002 del 
pressupost i amb la periodificació següent:

Aplicació 
pressupostària

Import, IVA exclòs Import, IVA inclòs

2022 Maig-juny 35.3263.48000 64.471,02€ 70.867,95€



setembre-
desembre

35.3263.48002 127.199,58€ 139.820,55€

Total 2022 191.670,60€ 210.688,50€

2023 (gener-abril) 35.3263.48002 125.457,12€ 137.905,20€

En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2023 resta condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.

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 a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents

Cinquè.- Comunicar a l’àrea d’Ensenyament i als serveis econòmics  aquests acords per al 
seu coneixement i als efectes oportuns.»

12.- Expedient relatiu a l’aprovació de l’addenda de l’Annex I del conveni marc de 
tallers de memòria i gimnàstica per a persones grans entre el Consell Comarcal i 
diversos ajuntaments de la comarca, per a l’any 2022.- (Exp.2022/540)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents

1- Que l’Ajuntament és competent en matèria de serveis socials en virtut de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (“LBRL”)

2- Que el CCAE presta, de forma supletòria i per ministeri de la llei, a favor de l’Ajuntament, 
els serveis socials bàsics, d’acord amb allò establert a la Llei d’11 d’octubre de Serveis 
Socials («LSS») i el Contracte Programa signat amb el Departament de Treball, Afers social i 
Famílies.

3- L’àrea de benestar social, el CCAE promou i vetlla per afavorir la promoció i la integració 
de les persones i col·lectius a la societat, posar a l’abast de les persones els recursos per 
millorar la seva qualitat de vida, reduir la desigualtat i augmentar la seva autonomia, valorar 
i ajudar-los a resoldre les seves possibles dificultats socials, i prevenir i intervenir sobre les 
causes que condueixen a l’exclusió social.

4- Que l’Ajuntament i el CCAE comparteixen objectius en matèria de serveis socials i estan 
interessats en el foment de projectes i programes relacionats amb el desenvolupament dels 



serveis socials de suport i altres programes relatius al benestar social i a les polítiques 
d’igualtat, 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.

5- Que en data 26 de març de 2019 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni de 
delegació de competències de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones 
grans amb diversos ajuntaments de la comarca, amb número d’expedient 2019/1848.

6- Que la gran majoria d’ajuntaments de la comarca es van adherir al conveni.

7- Que els ajuntaments de Pedret i Marzà i l’Armentera han sol·licitat adherir-se al conveni 
vigent.

8- L’objecte d’aquesta addenda és l'acceptació de la delegació i adhesió dels ajuntaments de 
Pedret i Marzà i l’Armentera al conveni vigent de tallers de memòria i gimnàstica , i 
l’aprovació de l’Annex I del conveni de delegació de competències de tallers de memòria i 
tallers de gimnàstica per a persones grans amb diversos ajuntaments de la comarca, per 
l’any 2022.

9- En data 8 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la directora de l’Àrea 
de Benestar

10- En data 12 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.
11- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

a) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (en Segon.- Tercer.- 
endavant, LRJSP),
b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, LRBRL),
c) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya (en endavant, L26/2010).
d) 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 (en endavant, TRLMRLC).
e) Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local (en endavant, RD 781/1986).



f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (en endavant, ROF).
g) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques (en endavant, LPACAP).
i) Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya (en endavant, TRLOCC).
j) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (en endavant, Llei 19/2014).

 
Proposta de dictamen per la Comissió Informativa
 
Per tot això, es proposa a l’òrgan col·legiat corresponent (CI):

Primer.- Acceptar la delegació de competències efectuada pels ajuntaments de Pedret i 
Marzà i l’Armentera,  al conveni vigent de tallers de memòria i gimnàstica.
Segon.- Aprovar l’addenda de l’Annex I del conveni marc de tallers de memòria i gimnàstica 
per a persones grans entre el Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca, per 
l’any 2022.
Tercer.- Requerir als Ajuntaments, segons l’ANNEX I, la quantitat total de 49.050 €, en 
liquidació de l’addenda del conveni en concepte de tallers de memòria i gimnàstica per a 
persones grans. Ingressar a la partida pressupostària 40.46200 que porta el nom 
«Ajuntaments – Tallers de memòria»
Quart.- Publicar l’addenda signada 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.
Cinquè.- Trametre l’Addenda del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Sisè.- Publicar l’addenda íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.

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

Vuitè.- Notificar a tots als interessats aquest acord amb indicació dels recursos 
corresponents.



Novè.- Comunicar a l’àrea de serveis econòmics aquest acord per al seu coneixement i als 
efectes oportuns.»

13.- Expedient relatiu a l’autorització de compatibilitat per realitzar una segona 
activitat professional a favor del funcionari interí per programa, ocupant d’un lloc 
de treball de Tècnic/a en medi ambient, Sr. Marc Portella Mach.- (Exp.2022/672)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

1.- Que el Sr. Marc Portella Mach, amb DNI 40452424R, en l’actualitat és personal funcionari 
interí d’aquest Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ocupant d’un lloc de treball de tècnic de 
medi ambient, per dur a terme el "Programa per a la posada en marxa i seguiment del 
servei de recollida de FORM", i en data 1 d’abril de 2022, ha presentat una instància, amb 
número de registre d’entrada 2022-3827, on sol·licita una autorització per poder realitzar 
una segona activitat professional, en règim d’autònom, sota el nom comercial de TECNIMA, 
per oferir serveis de consultoria ambiental a les persones o empreses a les que no estigui 
obligat a atendre en el desenvolupament de les seves funcions públiques i respecte matèries 
no relacionades amb les que realitza al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en virtut del 
programa objecte del seu nomenament.
A la mateixa sol·licitud informa que les tasques a desenvolupar en aquesta segona activitat 
no tenen relació amb les que duu terme en el seu lloc de treball de Tècnic de medi ambient, 
i que l’horari de realització de les mateixes serà entre les 18,30h i les 20h, de dilluns a 
divendres i dissabtes matí i tarda, si s’escau, esmentant que si fos necessària la seva 
presència en l’horari especificat, sempre prioritzaria l’atenció a l’Administració que 
representa.

2.- En data 21 d’abril de 2022 la cap de l’àrea de medi ambient ha emès un informe on 
informa:

1. Que per avaluar la compatibilitat cal tenir en compte que són incompatibles: 1. L'exercici 
d'activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les de caràcter professional, 
siguin per compte propi o sota dependència o al servei d'Entitats o particulars, que es 
relacionin directament amb les que dugui a terme el Departament, Organisme, Entitat o 
Empresa pública en què presti els seus serveis. 2. L'acompliment d'activitats privades, 
incloses les de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al 
servei d'Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi 
intervingut en els dos últims anys o hagi d'intervenir per raó del lloc públic.

2. Que el programa que està executant el Sr. Marc Portella Mach, està estretament lligat 
amb el servei de recollida de FORM als municipis i inclou el seguiment, millora i 
ampliació de la recollida iniciada i l'execució de diferents proves pilot de recollida de 
FORM projectades al la estratègic de recollida de residus, i que aquestes tasques les 



realitza en el seu horari habitual de treball al matí amb possibilitat de realitzar algunes 
accions puntuals a les tardes de caràcter excepcional i en funció de les necessitats de 
desenvolupament del programa.

3. Que les tasques que realitza el Sr. Marc Portella Mach a l’àrea de medi ambient del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, bàsicament dirigides a ajuntaments de l’Alt Empordà 
i la seva petició que es basa en consultoria a persones o empreses.

4. Que la sol·licitud de compatibilitat no es refereix als criteris d’incompatibilitat esmentats, 
sempre i quan les feines no tinguin relació amb la recollida de residus i en ajuntaments 
de l’Alt Empordà o possibles usuaris del servei de recollida al qual dedica les seves 
tasques professionals, i, per tant, que no hi ha cap inconvenient, des del  punt de vista 
tècnic i de funcionament de l’àrea de medi ambient, perquè disposi d’aquesta 
compatibilitat per realitzar l’activitat professional sol·licitada.

3.- En data 22 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la Cap de recursos 
humans.

4.-Que no consta al seu expedient personal l’autorització de compatibilitat anterior vigent.

5.-Que no percep complement específic per incompatibilitat de realització d’una segona 
activitat professional.

6.-Que, sempre que es compleixi l’anterior, l’activitat privada anteriorment esmentada no 
figura compresa en les causes d’incompatibilitat previstes pels articles 11 i 12 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat, i 329 i 330 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta afectat l’interès públic.

7.-Que l’autorització de compatibilitat bé condicionada a l’estricta observança d’allò disposat 
en el capítol IV de l’esmentada llei sobre activitats privades.

8.-Que, en tot cas, s’exigeix que el personal que exerceixi activitats professionals, laborals, 
mercantils o industrials fora de l’Administració sol·liciti la declaració de compatibilitat que ha 
de ser declarada pel Ple.
9.-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, informa  favorablement del 
contingut de la present Proposta d’Acord.
10.- La present proposta d’Acord del conseller de l¡’àrea és en els mateixos termes que la 
resolució que s’adopti.

Fonaments de dret

• Llei estatal 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.



• Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local

• Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat

• Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i d’Ens, Organismes i Empreses 
dependents.

• Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals de Catalunya

• L’òrgan competent per a resoldre aquesta compatibilitat és Ple comarcal, previ 
dictamen de la Comissió Informativa, d’acord amb l’article 14.1 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot aixó, es proposa a l’òrgan col.legiat corresponent (Comissió Informativa):

Primer.- Autoritzar al Sr. Marc Portella Mach, amb DNI 40452424R,  en l’actualitat personal 
funcionari interí d’aquest Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ocupant d’un lloc de tècnic de 
medi ambient, la compatibilitat sol.licitada per poder desenvolupar una segona activitat 
professional, per compte propi, en règim d’autònom, sota el nom comercial de TECNIMA, 
per oferir serveis de consultoria ambiental a les persones o empreses a les que no estigui 
obligat a atendre en el desenvolupament de les seves funcions públiques i respecte matèries 
no relacionades amb les que realitza al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en virtut del 
programa objecte del seu nomenament.

Segon.- Esmentar que aquesta compatibilitat sempre anirà condicionada a la priorització de 
possibles canvis d’horari derivats de les necessitats del servei i,  que en cap cas podrà 
realitzar serveis o activitats relacionats amb les tasques que té encomanades en l’execució 
del programa d’actuació concreta que està executant, "Programa per a la posada en marxa i 
seguiment del servei de recollida de FORM, per a empreses o Administracions Públiques que 
tinguin relació amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, o que estiguin relacionades amb 
l’àmbit territorial del lloc de treball que ocupa, ni pels usuaris del servei de recollida al qual 
dedica les seves tasques professionals en el CCAE.

Tercer.- Esmentar que en tot cas, la present autorització esta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics i al manteniment de la dedicació a l’activitat privada dins dels 
límits establerts pels articles 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, i 329 i 330 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol; assortirà efectes a la data de l’aprovació d’autorització de la 
present compatibilitat, i perdrà vigència per canvi de lloc de treball en el Consell Comarcal o per 
variació de les seves circumstàncies, així com per modificació de la normativa sobre el règim 
d’incompatibilitats o per raons sobrevingudes d’interès públic.



Quart.-  Advertir al Sr. Marc Portella Mach, amb DNI 40452424R que cal observar allò disposat 
en el capítol IV (sobre activitats privades) de la llei 53/1984, de 26 de desembre, particularment 
allò establert en els seus articles següents:

• Article 11, que prohibeix l’exercici d’activitats privades que es relacionin directament amb 
les que desenvolupa en aquest Consell Comarcal.

• Article 12.1.a), que prohibeix l’exercici d’activitats privades, particularment les 
professionals, en els assumptes en què s’estigui intervenint, hagi intervingut en els dos 
darrers anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.

Cinquè.-Facultar a  la presidència i a la gerència per tal que realitzin tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució del present acord.

Sisè.- Notificar a l’interessat aquest acord amb la indicació dels recursos corresponents.

Setè.- Comunicar a la Junta de Personal aquest acord per al seu coneixement i als efectes 
oportuns.»

14.- Expedient relatiu a la modificació del Reglament d’ús i funcionament del 
control d’entrada de residus d’origen municipal al Centre de Tractament de 
Residus de l’Alt Empordà.- (Exp.2017/489)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Fets

1. Amb l’entrada en funcionament de les plantes de tractament de residus, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà va mantenir la gestió directa del control d’accessos del Centre de 
Tractament de Residus de l’Alt Empordà.

2. En data 23 de maig de 2017, el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar 
inicialment el nou Reglament d’accés al Centre de tractament de residus de l’Alt Empordà.

3. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha de vetllar pel servei de control de l’entrada a les 
instal·lacions del Centre de Tractament de Residus (CTR) de l’Alt Empordà, que realitza de 
manera directa, i pel seguiment de la concessió administrativa per a la gestió de les 
instal·lacions.



4. Al Consell Comarcal, com a titular de la Planta de compostatge, li correspon la 
responsabilitat sobre la gestió de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM) 
entrada a la planta de tractament.

5. Amb l’objectiu de gestionar de manera correcta la Planta de compostatge i tenint en 
compte les incidències possibles a l’entrada d’aquest residu al CTR, cal regular l’entrada de 
residus a la Planta de compostatge.

6. No és necessària la consulta prèvia de la modificació del Reglament perquè no implica un 
impacte significatiu de l'activitat econòmica, no imposa obligacions rellevants als destinataris 
i regula aspectes parcials d'una matèria; atès que la modificació proposada pretén aclarir 
aspectes no regulats del servei de planta de compostatge i valorització de residus orgànics 
del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà.

7. Es procedeix a incorporar els formularis de l’Annex I i l’Annex II al Reglament, que no es 
van incloure en l’aprovació inicial del document.

8.- En data 19 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea 
de Medi Ambient.

9.- En data 20 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.

Fonaments de dret

• Llei  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).

• Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de es 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, en particular l’article 56.

• 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 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya.

• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.

• 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 secor públic.

• Contracte d’explotació del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà.

• Reglament d’explotació de les plantes de tractament de la fracció resta i de la planta 
de compostatge.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’ús i funcionament del control 
d’entrada de residus d’origen municipal al Centre de Tractament de Residus de l’Alt 
Empordà, incorporat a l’expedient, motivada per la necessitat de gestionar correctament els 
residus orgànics que entren a la planta de compostatge, concretament:

– La incorporació dels formularis de l’Annex I i l’Annex II al Reglament, que no es van 
incloure en l’aprovació inicial del document.

– La incorporació de Annex III Control d’entrada de la FORM, motivat per la necessitat 
de gestionar correctament els residus orgànics que entren a la planta de 
compostatge.

– Modificar l’article 9 del Reglament d’ús i funcionament del control d’entrada de 
residus d’origen municipal al Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, 
relatiu a la inspecció i control d’entrada, afegint el següent paràgraf:



«Per a la recepció i control dels residus de FORM entrats al CTR es seguiran les 
determinacions de l’Annex III de control d’entrada de la FORM.»

– Modificar l’article 13 del Reglament d’ús i funcionament del control d’entrada de 
residus d’origen municipal al Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, 
relatiu a les operacions de descàrrega de residus, afegint el següent paràgraf:

«Per a la descàrrega de la FORM a la planta de compostatge es seguiran les 
determinacions de l’Annex III de control d’entrada de la FORM.»

– Modificar l’article 14 del Reglament d’ús i funcionament del control d’entrada de 
residus d’origen municipal al Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, 
relatiu als residus admissibles, afegint el següent paràgraf a les condicions de 
lliurament dels residus:

«Per a l’entrada de FORM a la planta de compostatge es tindran en compte les 
determinacions de l’article 3 de l’Annex III de control d’entrada de la FORM, relatiu a la 
recepció de FORM.»

Segon.- Atorgar un tràmit d'audiència i informació pública de 30 dies per a la presentació 
de reclamacions i al·legacions a la modificació del Reglament d’ús i funcionament del control 
d’entrada de residus d’origen municipal al Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà 
mitjançant la publicació de l’acord d’aprovació inicial, juntament amb el projecte de 
modificació del Reglament al tauler d’anuncis del CCAE, al BOP Girona i al DOGC.

Tercer.- De no presentar-se reclamacions o al·legacions dintre del termini l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’acord exprés per part del Ple del 
CCAE. L’acord d’aprovació definitiva o la certificació que acrediti l’elevació a definitiva de 
l’aprovació inicial i la còpia íntegra i fefaent del Reglament modificat s’hauran de trametre a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies, i es 
publicarà el Reglament modificat en el BOP, en el tauler d’anuncis de la corporació i un 
anunci al DOGC de la referència del BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text.

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

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa GBI Serveis, S.A, a la UTE CTR Alt Empordà per 
al seu coneixement i amb indicació dels recursos corresponents.»



15.- Expedient relatiu a seguir mantenint el servei públic d'abocador controlat a 
l'Alt Empordà en el període transitori entre els dos contractes d'explotació.- 
(Exp.2019/1539)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

1. El Consell comarcal de l'Alt Empordà té delegat el tractament de residus municipals per 
part dels 68 ajuntaments de la comarca, des de l'any 1993 amb la disposició dels residus al 
dipòsit controlat. Des de l'any 2017 aquest tractament es complementa amb altres 
instal·lacions.

2. D'acord amb el que s'estableix al pacte quart del text refós del contracte per a l'explotació 
de l'abocador controlat comarcal, el termini per a la gestió d'aquest servei va finalitzar el 31 
de desembre de 2018. No obstant això, l'article 7 del plec de clàusules econòmic-
administratives regulador del contracte estableix que aquest podrà prorrogar-se mentre no 
s'hagi esgotat la seva vida útil.

3. D'acord amb els informes de seguiment tècnic de l'explotació de l'abocador, s'estima el 
final de la vida útil de l'abocador controlat l'1 de novembre de 2019. A partir d'aquesta data 
caldrà clausurar el vas en explotació.

4. A partir d’un informe elaborat pel director d’explotació del Centre de tractament de 
residus del 24 d’octubre de 2019 que informa que l’ampliació de l’abocador controlat està 
preparada per a rebre residus, però que aquesta operació requereix una nova licitació i la 
documentació de la mateixa està en fase de redacció.

5. Tenint en compte que el servei públic de dipòsit controlat és un servei municipal essencial 
d’interès general delegat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que, com a gestor de residus, 
ha de vetllar per utilitzar els procediments més adequats de gestió per tal de donar 
compliment a les seves obligacions.

6. Vist que l’alternativa més idònia proposada pel director d’explotació del Centre de 
tractament de residus és l’explotació de la fase 5.1, i atesa la proposta de retribucions per a 
realitzar l’explotació.

7. El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà acorda en data 29 d’octubre de 2019 la 
continuïtat de la prestació del servei d'explotació del Dipòsit controlat de l'Alt Empordà a 
Pedret i Marzà, que s’ha de dur a terme a la Fase 5.1 de l’Abocador, per l'empresa GBI 
Serveis, SAU durant el període transitori entre el contracte actual i la nova contractació.



8. El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 28 d’abril de 2020, va aprovar la 
continuïtat de la prestació del servei durant el període transitori entre  els dos contractes 
d'explotació, a l’espera de la redacció dels documents de licitació.

9. En data 4 de novembre de 2020, la Presidència del Consell Comarcal va resoldre acordar 
la continuïtat del contracte durant 6 mesos més. La resolució fou ratificada pel Ple del 
Consell Comarcal en data 24 de novembre de 2020.

10. El Ple del Consell comarcal, en la seva sessió de 23 de març de 2021, va aprovar 
l’expedient i va convocar la licitació per al nou contracte de serveis d’explotació del dipòsit 
controlat de residus de l’Alt Empordà.

11. El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 25 de maig de 2021, va ratificar el 
decret de presidència número 2021/120, de data 29 d’abril de 2021, i  va acordar la 
continuïtat de la prestació del servei d'explotació del dipòsit controlat de l'Alt Empordà a 
Pedret i Marzà per l'empresa GBI Serveis, SAU durant el període transitori entre els dos 
contractes d’explotació, fins a l’adjudicació del nou contracte d’explotació del dipòsit, que es 
preveia de 6 mesos.

12. Tanmateix, en data 28 de maig de 2021 l’empresa GBI Serveis, SAU va interposar recurs 
especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
contra l’anunci de licitació, l’informe memòria justificatiu del contracte, els plecs de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques i el quadre de característiques relatius a la 
licitació per a la contractació dels serveis d’explotació del dipòsit controlat comarcal de 
residus municipals de l'Alt Empordà. Així mateix va sol·licitar que s’adopti la mesura cautelar 
de suspensió del procediment de contractació fins que es dicti la resolució del recurs.

13. En data 17 de juny de 2021, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha emès 
resolució en la qual s’acorda la mesura provisional consistent en suspendre el procediment 
de contractació dels serveis d’explotació del dipòsit controlat de residus municipals de l’Alt 
Empordà.

14. En data 23 de novembre de 2021, el Ple del Consell Comarcal va acordar la continuïtat 
de la prestació del servei d’explotació del Dipòsit controlat de l’Alt Empordà per l’empresa 
GBI SERVEIS, SAU, durant el període transitori entre els dos contractes d’explotació, fins a 
l’adjudicació del nou contracte d’explotació. Es preveia que aquest període fos de 6 mesos.

15. En data de 16 de març de 2022, el Tribunal de Català de Contractes del Sector Públic ha 
dictat resolució número 62/2022 en què estima parcialment el recurs especial en matèria de 
contractació interposat per l’empresa GBI SERVEIS SAU i aixeca la suspensió del 
procediment de contractació acordada per aquest Tribunal.

16. En data 22 de març de 2022, per acord de Ple, s’acorda acatar la Resolució Tribunal de 
Català de Contractes del Sector Públic i retrotreure les actuacions de l’expedient al moment 
de redacció dels documents preparatoris de la resolució.



17. En data 28 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part del director d’explotació del 
Centre de tractament de residus de l’Alt Empordà, el qual ha estat signat per la cap de l’Àrea de 
medi ambient del Consell Comarcal en data 29 d’abril de 2022.

18. En data 6 de maig 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, el qual 
ha estat conformat per la Secretària del Consell comarcal en data en la mateixa data.

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

Fonaments de dret

• La Llei 7/1985, de 7 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
• El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis 

dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

d'organització comarcal de Catalunya
• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus.
• DIRECTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 30 de maig de 

2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31 / CE relativa a l'abocament de residus.
• Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, per la que es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador.
• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats.
• Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

Contractes de les administracions públiques (TRLCAP), aplicable al supòsit que ens ocupa 
per raons temporals.

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

Proposta de dictamen per la Comissió informativa permanent

Per tot això, es proposa a aquesta Comissió Informativa Permanent que dictamini 
favorablement i elevi al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels acords següents acords:

Primer.- Acordar la continuïtat de la prestació del servei d'explotació del dipòsit controlat de 
l'Alt Empordà a Pedret i Marzà per l'empresa GBI Serveis, SAU durant el període transitori entre 
els dos contractes d’explotació, fins a l’adjudicació del nou contracte d’explotació del dipòsit. Es 
preveu que aquest període sigui de 8 mesos i sigui fins a 31 de desembre de 2022.

Segon.- Els serveis a prestar i les facturacions que se’n deriven són els següents:

Facturacions fixes Preus 2022 IVA no inclòs (€/any)



Desgasificació de la fase III clausurada 29.935,34

Deixalleria comarcal 41.096,05

Decantació físic-química dels lixiviats de 
premsa

4.574,32

Funcionament del motor de biogàs 80.394,13

Desgasificació de la Fase IV 19.388,93

Facturació mensual variable per tona d’entrada de RSU:

Conceptes Preus 2022 (IVA no 
inclòs)

Tractament RSU 18,4975

Excavació, impermeabilització i preparació de l'ampliació del 
vas de la fase IV

Capa drenant de fons de l'ampliació del vas de la fase IV i de la 
capa de segellat de la fase IV i la seva ampliació

0,00

Tractament lixiviats (10.000 m3/any) 4,9294

Retractilat de les bales 4,5329

Tractament biològic d'olors 0,1898

Tractament del rebuig de la planta de lixiviats (2.500 m3/any) 3,2764

TOTAL 31,4260

Facturació mensual variable per tona d’entrada de RI (residus comercials assimilables a 
RSU):

Conceptes Preus 2022 (IVA no 
inclòs)



Tractament de residus comercials i industrial assimilables a RSU 21,5192

Excavació, impermeabilització i preparació de l'ampliació del vas 
de la fase IV

Capa drenant de fons de l'ampliació del vas de la fase IV i de la 
capa de segellat de la fase IV i la seva ampliació

0,00

Tractament lixiviats (10.000 m3/any)1 4,9294

Retractilat de les bales 4,5329

Tractament biològic d'olors 0,1898

Tractament del rebuig de la planta de lixiviats (2.500 m3/any)2 3,2764

TOTAL 34,4477

Facturació puntual:

• Una facturació anual sobre l'excés dels 10.000 m3 de lixiviat tractat per m3 tractat, 
amb un màxim de 6.000 m3/any a 21,929 €/m3 (IVA no inclòs) pel tractament de 
lixiviats.

• Una facturació anual sobre l'excés dels 2.500 m3 de concentrat tractat per m3 
tractat, amb un màxim de 1.500 m3/any a 89,863 €/m3 (IVA no inclòs) pel 
tractament de concentrats.

Els conceptes puntuals en la present proposta no han patit variacions.

El preu estimat per un període de 8 mesos és de 1.888.711,02 € (IVA inclòs). Aquest import 
anirà a càrrec de l’aplicació 45 1623 2279901 del pressupost vigent de despeses del Consell 
Comarcal.

Tercer.- Alliberar de l'aplicació pressupostària 45 1623 2279901 la quantitat de 2.478.523,33 €, 
IVA inclòs, corresponent a la reserva de crèdit efectuada per a l'exercici 2022 en l'expedient 
2021/515, relatiu a la licitació del nou contracte de serveis d'explotació del diposit controlat de 
residus municipals de l'Alt Empordà.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.888.711,02 €, corresponent a les despeses 
derivades de prestar el servei públic d’Abocador comarcal entre els mesos de maig i desembre 
de 2022, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 45 1623 2279901 del pressupost de despeses 
de 2022 del Consell Comarcal.



Cinquè.- Notificar el present acord a GBI Serveis, SAU, per al seu coneixement i als efectes 
adients.

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

Setè.- Comunicar als serveis econòmics aquests acords, per al seu coneixement i als efectes 
oportuns.»

16.- Expedient relatiu a donar compte al ple de l'Informe d'execució del 
Pressupost i actualització d'objectius d'estabilitat pressupostària i endeutament 
corresponent al Primer trimestre 2022.- (Exp.2022/940)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fets

1. La interventora comarcal, en data 10 de maig de 2022 ha emès el següent informe:

D’acord amb l’Ordre HAP/2105/2012LEPSF, aquesta intervenció ha elaborat i enviat al 
Ministeri d’Hisenda i administracions públiques la informació continguda en l’article 16 
d’aquesta ordre i estructurada mitjançant qüestionaris electrònics a l’oficina virtual del 
Ministeri d’Hisenda i administracions públiques. Dins de l’expedient s’inclou còpia dels 
formularis normalitzats enviats, així com el corresponent justificant de remissió de data 
28/04/2022 .

Les dades subministrades en aquest informe s’han extret dels registres comptables 
disponibles en la data de tancament del primer trimestre de 2022. Pel que fa a les previsions 
aquestes s’han d’entendre provisionals i dependran en bona mesura de l’execució dels 
ingressos i despeses previstes.

Igualment, amb aquesta informació es dona per complimentada l’obligació establerta en 
l’article 207 de la LRHL.

Àmbit subjectiu

L’àmbit subjectiu es correspon exclusivament a la pròpia entitat, és a dir el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà.

Verificació dels objectius del sector d’administració pública



a) Estabilitat pressupostària

D’acord amb els criteris de la LEPSF, les corporacions locals han de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. Pel seu càlcul, es parteix de la diferència entre els 
imports dels capítols 1 a 7 d’ingressos i els de despeses, ajustades segons criteri SEC2010. 
Així, si l’import és positiu s’assoliria capacitat de finançament i en cas contrari s’estaria en 
situació de necessitat de finançament.

D’acord amb les xifres estimades dins el 1er trimestre de 2022 del pressupost a liquidar el 
Consell comarcal presentaria una capacitat de finançament calculada amb els criteris del SEC 
2010 de 869.418,27€.

b) Endeutament

El nivell d’endeutament previst a final del primer trimestre de 2022 se situaria en  
1.755.000,00€

c) Període mig de pagament a proveïdors

D’acord amb la informació elaborada per la Tresorera comarcal, el període mig de pagament 
a proveïdors del primer trimestre de 2022, ha estat de 11,62 dies.

2. En data 10 de maig de 2022 s’ha emès informe favorable de la Interventora comarcal.

Fonaments de dret

• Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LEPSF).

• Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària (RLGEP), en la seva aplicació a les entitats locals.

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

• Manual del cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones 
locales (IGAE).

• Article 207 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de la LRHL.



Proposta de dictamen per la Comissió Informativa permanent del Consell 
Comarcal de l’ Alt Empordà.

Per tot això, el Conseller delegat de l’Àrea de Serveis econòmics, proposa a aquesta 
Comissió Informativa Permanent que dictamini favorablement i elevi al Ple del Consell 
Comarcal l’adopció dels següents acords següents:

Únic.- Donar compte al PLE de la corporació de l’informe emès per l’interventora comarcal 
en relació a l’execució del pressupost i a l’actualització dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i endeutament corresponent al PRIMER trimestre de 2022.»

17.- Expedient relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdit 22/14 - Benestar 
Social Suplement de crèdit ajuts d’urgència refugiats Ucraïna.- (Exp.2022/767)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

1.- Consta en l’expedient un informe de la directora tècnica de l’àrea de benestar social  del 
Consell Comarcal de data 21/04/2022 pel qual es proposa una modificació de crèdit per 
SUPLEMENT DE CRÈDIT amb el contingut següent:  

«A. Antecedents

L'Àrea de Benestar Social té previst realitzar diferents actes i/o activitats, que es detallen a 
continuació, i que ascendiran a la quantitat aproximada de 60.000,00 €.

El motiu de realitzar aquest projecte és el següent: el Consell Comarcal de l’Alt Empordà és 
el titular de les competències de la gestió dels Serveis socials Bàsics dels municipis de menys 
de vint-mil habitants de la comarca. L’àrea que encarrega d’assumir aquestes tasques és la 
de Benestar Social. Entre d’altres, una de les funcions d’obligat compliment és la concessió 
d’ajuts d’urgència social a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i precarietat 
econòmica i social. L’objectiu de la modificació de crèdit que es proposa és poder seguir 
realitzant aquesta activitat durant el present exercici pressupostari, en  previsió d’un 



augment superior de cobertura de necessitats bàsiques que s’està produint degut a l’acollida 
de les persones refugiades d’ Ucraïna a la comarca.

Durant el primer trimestre de l’any 2022 la despesa en ajuts d’urgència social ha estat de  
79.161,61€ per tant en previsió de les necessitats que s’estant detectant en aquest exercici i 
en la situació actual de l’acollida de persones refugiades, no prevista inicialment, es 
necessari augmentar aquesta aplicació pressupostària en 60.000,00€.

Suplement de crèdit

D’acord amb les previsions actuals, la despesa proposada no té consignació pressupostària 
suficient i no pot ser demorada fins l’any següent degut a: Els ajuts d’urgència social són 
inajornables.

Actualment, la partida pressupostària  Ajuts de serveis socials , és 150.000,00 €,

SUPLEMENT aplicació:

Aplicació pressupostària Denominació Import

40.2311.48001 AJUTS DE SERVEIS SOCIALS 60.000,00 €

Import final aplicació, inclosa la modificació de crèdit:

Aplicació
pressupostària Crèdit inicial Import MC 

generació
Import MC  
Suplement Total

40.2311.48001 150.000,00 € 60.000,00 € 210.000,00 €

El MITJÀ que finança aquest suplement de despesa és el romanent de tresoreria per a 
despeses generals:

Aplicació Denominació Import



20 87000 Romanent tresoreria despeses generals 60.000,00 €

TOTAL 60.000,00 €

»

3. Consta en l’expedient informe favorable de data 02/05/2022 del tècnic de Serveis 
Econòmics del Consell Comarcal.

4. Consta en l’expedient l’informe de control elaborat per la Intervenció del Consell.

Fonaments de dret

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

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

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)

• Reial Decret 500/1990 (RD 500/1990), de 20 d’abril.

• Bases d’execució del pressupost vigent.

Consideracions

Segons les Bases d’Execució del Pressupost comarcal, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL) i el Reial Decret 500/1990 (RD 500/1990), de 20 d’abril, l’expedient de modificació 
de crèdit que es proposa, serà aprovat pel Ple comarcal.

Aquesta modificació de crèdit serà objecte de publicació d'acord amb el què preveu l'art. 169 
del TRLRHL i 38 del RD 500/1990, per tal que durant el termini de 15 dies hàbils els 
interessats el puguin examinar i presentar reclamacions. Tenen la condició d'interessats i, 
per tant, poden presentar reclamacions en els supòsits taxats normativament:



Els habitants de l'àmbit territorial del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Els qui en resultin directament afectats.

Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i demés entitats 
legalment constituïdes per vetllar pels interessos professionals o econòmics i veïnals, quan 
actuïn en defensa dels què els són propis.

La present modificació de crèdit es considerarà definitivament aprovada si durant el termini 
esmentat no s'han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposa del termini d'un 
mes per resoldre-les.

Contra l'aprovació definitiva d'aquesta modificació de crèdit es podrà interposar directament 
el recurs contenciós-administratiu en el termini de 2 mesos des de la publicació de l'anunci 
d'aprovació definitiva.

En aplicació de l’article 177 del TRLRHL en relació a l’article 168 del mateix text normatiu, 
s’adjunta com a ANNEX 1 a la present proposta una memòria explicativa de la necessitat de 
la mesura.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa al PLE comarcal com a òrgan col·legiat competent:

Primer.- Aprovar INICIALMENT la modificació de la consignació pressupostària en el 
pressupost vigent per SUPLEMENT DE CRÈDIT que a continuació s’indica:

SUPLEMENT aplicació:

Aplicació pressupostària Denominació Import

40.2311.48001 AJUTS DE SERVEIS SOCIALS 60.000,00 €

El MITJÀ que finança aquest suplement de despesa és el romanent de tresoreria per a 
despeses generals:

Aplicació Denominació Import



20 87000 Romanent tresoreria despeses generals 60.000,00 €

TOTAL 60.000,00 €

Segon.- Exposar al públic l’expedient de modificació de crèdit pressupostària de conformitat 
amb el que preveu l’article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

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

Quart.- Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics aquests acords per al seu coneixement i 
als efectes oportuns.»

18.- Expedient relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdit 22/12 - Benestar 
Social Suplement de crèdit personal reforç refugiats Ucraïna.- (Exp.2022/757)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

1.- Consta en l’expedient un informe de la directora tècnica de l’àrea de benestar social  del 
Consell Comarcal de data 21/04/2022 pel qual es proposa una modificació de crèdit per 
SUPLEMENT DE CRÈDIT amb el contingut següent:  

«A. Antecedents

L'Àrea de Benestar Social té previst realitzar diferents actes i/o activitats, que es detallen a 
continuació, i que ascendiran a la quantitat aproximada de 22.446,61 €.

El motiu de realitzar aquest projecte és el següent:
Que degut a la guerra d’Ucraïna que es va iniciar el 24 de febrer de 2022, s’està produint 
una arribada de persones ucraïneses buscant refugi a països europeus.

Que des del Govern de la Generalitat estan portant a terme el programa d’acollida i refugi de 
les persones que estan arribant a Catalunya. Que aquest programa es materialitza a la 
nostra  comarca a través de l’àrea de Benestar que està coordinant l’acció comarcal que es 



deriva de l’acollida de les persones ucraïneses, ja que els ens locals  són els que estant 
rebent la primera onada i ha de gestionar l’acollida d’emergència d’aquestes persones.

Que per donar resposta a aquesta crisi humanitària és necessari disposar de personal 
específic per a realitzar les tasques que es detallen a continuació amb l’objectiu de reforçar 
la capacitat de resposta i reduir l’impacte d’aquesta crisi sobre l’estructura actual de l’àrea, 
que ja de per si, està saturada.

Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en la seva voluntat de donar resposta a la crisi 
humanitària derivada del conflicte d’Ucraïna, vol prestar serveis als ajuntaments de la 
comarca, als professionals i a les  entitats implicades i considera la necessitat de coordinació 
i atenció a les necessitats de l’acolliment de les persones refugiades ucraïneses.

Que el personal de reforç necessari és el següent:

Tècnic/a A2 ( treballador/a social/ educador/a social)

Funcions:
- Informar, assessorar i orientar a les persones refugiades, als ens locals, als professionals, 
entitats i ciutadania
- Accions de sensibilització a la ciutadania i a les persones refugiades
- Seguiment de les situacions personals de les persones refugiades
- Seguiment de la situació administrativa de les persones i/o famílies
- Derivació a les administracions competents
- Detecció de situacions de vulnerabilitat

Suplement de crèdit

D’acord amb les previsions actuals, la despesa proposada no té consignació pressupostària 
suficient i no pot ser demorada fins l’any següent degut a la necessitat de donar resposta 
davant aquesta situació d’emergència exposada als antecedents.

SUPLEMENT aplicació:

Aplicació pressupostària Denominació Import

40.2311.12001 Retribucions bàsiques 
funcionaris SS A2

8.575,49 €

40.2311.12101 Complement especific 
funcionaris SS

8.513,67€

40.2311.16000 Seguretat Social Funcionaris 
SS

5.357,45€



El MITJÀ que finança aquest suplement de despesa és el romanent de tresoreria per a 
despeses generals:

Aplicació Denominació Import

20 87000 Romanent tresoreria despeses generals 22.446,61 €

TOTAL 22.446,61 €»

3. Consta en l’expedient informe favorable de data 02/05/2022 del tècnic de Serveis 
Econòmics del Consell Comarcal.

4. Consta en l’expedient l’informe de control elaborat per la Intervenció del Consell.

Fonaments de dret

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

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

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)

• Reial Decret 500/1990 (RD 500/1990), de 20 d’abril.

• Bases d’execució del pressupost vigent.

Consideracions

Segons les Bases d’Execució del Pressupost comarcal, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL) i el Reial Decret 500/1990 (RD 500/1990), de 20 d’abril, l’expedient de modificació 
de crèdit que es proposa, serà aprovat pel Ple comarcal.

Aquesta modificació de crèdit serà objecte de publicació d'acord amb el què preveu l'art. 169 
del TRLRHL i 38 del RD 500/1990, per tal que durant el termini de 15 dies hàbils els 



interessats el puguin examinar i presentar reclamacions. Tenen la condició d'interessats i, 
per tant, poden presentar reclamacions en els supòsits taxats normativament:

Els habitants de l'àmbit territorial del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Els qui en resultin directament afectats.

Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i demés entitats 
legalment constituïdes per vetllar pels interessos professionals o econòmics i veïnals, quan 
actuïn en defensa dels què els són propis.

La present modificació de crèdit es considerarà definitivament aprovada si durant el termini 
esmentat no s'han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposa del termini d'un 
mes per resoldre-les.

Contra l'aprovació definitiva d'aquesta modificació de crèdit es podrà interposar directament 
el recurs contenciós-administratiu en el termini de 2 mesos des de la publicació de l'anunci 
d'aprovació definitiva.

En aplicació de l’article 177 del TRLRHL en relació a l’article 168 del mateix text normatiu, 
s’adjunta com a ANNEX 1 a la present proposta una memòria explicativa de la necessitat de 
la mesura.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa al PLE comarcal com a òrgan col·legiat competent:

Primer.- Aprovar INICIALMENT la modificació de la consignació pressupostària en el 
pressupost vigent per SUPLEMENT DE CRÈDIT que a continuació s’indica:

SUPLEMENT aplicació:

Aplicació pressupostària Denominació Import

40.2311.12001 Retribucions bàsiques funcionaris SS A2 8.575,49 €

40.2311.12101 Complement especific funcionaris SS 8.513,67€



40.2311.16000 Seguretat Social Funcionaris SS 5.357,45€

El MITJÀ que finança aquest suplement de despesa és el romanent de tresoreria per a 
despeses generals:

Aplicació Denominació Import

20 87000 Romanent tresoreria despeses generals 22.446,61 €

TOTAL 22.446,61 €

Segon.- Exposar al públic l’expedient de modificació de crèdit pressupostària de conformitat 
amb el que preveu l’article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

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

Quart.- Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics aquests acords per al seu coneixement i 
als efectes oportuns.»

19.- Expedient relatiu a l’aprovació de la modificació de crèdit 22/17 – Medi 
Ambient crèdit extraordinari pagament revisió preus sentència.- (Exp.2022/994)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

1.- Consta en l’expedient un informe del tècnic de l’àrea de Medi Ambient de data 
13/05/2022 pel qual es proposa una modificació de crèdit per CRÈDIT EXTRAORDINARI amb 
el contingut següent:

«Antecedents

Vist el recurs contenciós administratiu (recurs ordinari 73/2021) interposat davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona (UPSD Cont. Administratiu 1), per part de GBI 
Serveis SAU i Fomento de Construcciones y Contratas, Unión Temporal de Empresas (UTE 



CTR de l’Alt Empordà), contra l’acord de Ple de data 26 de gener de 2021 pel qual es 
desestima el recurs de reposició interposat per la UTE CTR de l’Alt Empordà, contra la 
resolució dictada en data 25 de maig de 2020 en l’expedient de revisió de cànons 
corresponents a l’explotació del CTR Alt Empordà, períodes novembre 2017 a octubre 2018 i 
novembre 2018 a octubre 2019.

Vist que en data 10 de març del 2022 es va dictar Sentència núm. 76/2022 en què 
s’estimava el recurs contenciós administratiu formulat per GBI SERVEIS SAU i Fomento de 
Construcciones y Contratas, Unión Temporal de Empresas, l’objecte del qual era l’acord de 
Ple del CCAE de data 26 de gener del 2021 que va acordar que no procedia la revisió de 
preus sol·licitada per l’empresa explotadora del CTR de l’Alt Empordà, corresponent al 
període de novembre del 2017 a octubre del 2018 i va aprovar la revisió de preus pel 
període de novembre del 2018 a octubre del 2019, per import de 75.472,81 euros, més el 
10% d’IVA.

La sentència estima el recurs contenciós administratiu contra l’Acord de Ple del CCAE data 
26 de gener del 2021 que s’anula i es deixa sense efecte en el particular relatiu a la no 
procedència de la revisió de preus en el període de l’1 de novembre del 2017 a 31 d’octubre 
del 2018 i en el seu lloc acorda reconèixer a la part recurrent el dret a què la demandada li 
aboni la quantitat de 68.011,19 euros corresponent a la revisió de preus pel citat període, 
més interessos.

D’acord amb l’article 106 de la Llei 29/1998 quan l’administració pública es condemnada al 
pagament d’una quantitat liquida s’ha d’afegir a l’import de la condemna l’interès legal dels 
diners, calculats des de la data de la notificació de la sentència en única o primera instància. 
Per aquest motiu, a la quantitat de 68.011,19€ s’ha d’afegir l’interès legal calculat des de 16 
de març 2022 (data de notificació de la sentència) fins a la data de pagament el principal de 
la condemna.

Es fa una previsió per aquest concepte de 1.500,00€ si el pagament del principal es realitza 
en la data límit de compliment de la sentència.

Contra aquesta resolució es podia interposar recurs d’apel·lació en el termini de quinze dies.

Vist que en data 11 d’abril del 2022 se’ns ha comunicat el retorn de l’expedient i el 
testimoniatge de la sentència definitiva i ferma, per tal que s’adoptin les resolucions 
procedents i es practiqui el que s’exigeix de les declaracions que conté la decisió.



En data 28 d’abril del 2022 es va remetre al Jutjat contenciós administratiu 1 de Girona 
(UPSD Cont. Administrativa 1) la comunicació d’haver rebut l’escrit de data 11 d’abril del 
2022.

Tipus de modificació de crèdit que es proposa:

Crèdit extraordinari

D’acord amb les previsions actuals, la despesa proposada no té consignació pressupostària 
suficient i no pot ser demorada fins l’any següent degut a que la sentencia té un termini de 
pagament.

ALTA EN UNA NOVA APLICACIÓ DE DESPESA

Aplicació pressupostària: 45.1623.2260401

Descripció:   PAGAMENT SENTÈNCIA CTR

Import MCRE: +68.011,19€

ALTA EN UNA NOVA APLICACIÓ DE DESPESA

Aplicació pressupostària: 45.1623.35901

Descripció:   INTERESSOS PAGAMENT SENTÈNCIA CTR

Import MCRE: +1.500,00€

TOTAL DESPESA: 69.511,19€

El MITJÀ que finança aquest suplement de despesa és el ROMANENT LÍQUID PER A 
DESPESES GENERALS:

Aplicació pressupostària: 20.87000
Descripció: ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Import MCRE: +69.511,19€

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT: 69.511,19€»



3. Consta en l’expedient informe favorable de data 13/05/2022 del tècnic de Serveis 
Econòmics del Consell Comarcal.

4. Consta en l’expedient l’informe de control elaborat per la Intervenció del Consell.

Fonaments de dret

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

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

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)

• Reial Decret 500/1990 (RD 500/1990), de 20 d’abril.

• Bases d’execució del pressupost vigent.

Consideracions

Segons les Bases d’Execució del Pressupost comarcal, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL) i el Reial Decret 500/1990 (RD 500/1990), de 20 d’abril, l’expedient de modificació 
de crèdit que es proposa, serà aprovat pel Ple comarcal.

Aquesta modificació de crèdit serà objecte de publicació d'acord amb el què preveu l'art. 169 
del TRLRHL i 38 del RD 500/1990, per tal que durant el termini de 15 dies hàbils els 
interessats el puguin examinar i presentar reclamacions. Tenen la condició d'interessats i, 
per tant, poden presentar reclamacions en els supòsits taxats normativament:

Els habitants de l'àmbit territorial del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Els qui en resultin directament afectats.

Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i demés entitats 
legalment constituïdes per vetllar pels interessos professionals o econòmics i veïnals, quan 
actuïn en defensa dels què els són propis.



La present modificació de crèdit es considerarà definitivament aprovada si durant el termini 
esmentat no s'han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposa del termini d'un 
mes per resoldre-les.

Contra l'aprovació definitiva d'aquesta modificació de crèdit es podrà interposar directament 
el recurs contenciós-administratiu en el termini de 2 mesos des de la publicació de l'anunci 
d'aprovació definitiva.

En aplicació de l’article 177 del TRLRHL en relació a l’article 168 del mateix text normatiu, 
s’adjunta com a ANNEX 1 a la present proposta una memòria explicativa de la necessitat de 
la mesura.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa al PLE comarcal com a òrgan col·legiat competent:

Primer.- Aprovar INICIALMENT la modificació de la consignació pressupostària en el 
pressupost vigent per CRÈDIT EXTRAORDINARI que a continuació s’indica:

ALTA EN UNA NOVA APLICACIÓ DE DESPESA

Aplicació pressupostària: 45.1623.2260401

Descripció:   PAGAMENT SENTÈNCIA CTR

Import MCRE: +68.011,19€

ALTA EN UNA NOVA APLICACIÓ DE DESPESA

Aplicació pressupostària: 45.1623.35901

Descripció:   INTERESSOS PAGAMENT SENTÈNCIA CTR

Import MCRE: +1.500,00€

TOTAL DESPESA: 69.511,19€



El MITJÀ que finança aquest suplement de despesa és el ROMANENT LÍQUID PER A 
DESPESES GENERALS:
Aplicació pressupostària: 20.87000
Descripció: ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Import MCRE: +69.511,19€

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT: 69.511,19€

Segon.- Exposar al públic l’expedient de modificació de crèdit pressupostària de conformitat 
amb el que preveu l’article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

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

Quart.- Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics aquests acords per al seu coneixement i 
als efectes oportuns.»

20.- Expedient relatiu a la rectificació d’error d’import adjudicat de setembre a 
desembre, Lot 1 i Lot 2, de transport escolar, curs 2021-2022.- (Exp.2022/741)
 
La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Primer.-Per acord de Ple de data 29 de gener de 2019 s’adjudicà:

El contracte del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà, Lot 1 
(Itinerari 30R6: Pau- Palau-saverdera- INS Illa de Rodes- INS Cap Norfeu) a favor de 
l’empresa SARFA SL, amb NIF B62198973, per un pressupost anual de 29.265,18€, IVA 
exclòs (32.191,69€, IVA 10% inclòs) i un preu unitari transport/dia, acompanyant inclòs, de 
165,34€, IVA exclòs, amb un termini d’execució coincident amb els cursos 2018/2019, 
2019/2020 i 2020/2021, prorrogable per al curs 2021/2022. Exp 2017/959
El contracte del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà, Lot 2 
(Itinerari 38R1: Roses-Castelló d’Empúries, CEE Mare de Déu de Mont) a favor de l’empresa 
ESTARRIOL BUS SL, amb NIF B48500938, per un pressupost anual de 28.176,63€, IVA 
exclòs, (30.994,29€, 10% IVA inclòs) i un preu unitari transport/dia, acompanyant inclòs, de 
159,19€, IVA exclòs, amb un termini d’execució coincident amb els cursos 2018/2019, 
2019/2020 i 2020/2021, prorrogable per al curs 2021/2022. Exp 2017/959.

Segon.- Pel que fa al curs 2021-2022, pels períodes de setembre-octubre i novembre-
desembre, es detecta que degut a un error material s’autoritzà i adjudicà a aquests lots uns 
imports inferiors als que corresponien:



lot 1 de l’empresa SARFA:

PERÍODE AD Import Import a 
facturar

DIF Aplicació pressupostària

SET-
OCTUBRE

AD 
2022/3042

6.183,58€ 6.183,72€ 0,14€ 35.3262.22799

NOV-DES AD 2021-
9/90

6.183,58€ 6.183,71€ 0,13€ 35.3262.22799

TOTAL 0,27€

Lot 2 de l’empresa ESTARRIOL:

PERÍODE AD Import Import a 
facturar

DIF Aplicació pressupostària

SET-OCTUBRE AD 
2022/3043

5.882,34€ 5.953,71€ 71,37€ 35.3262.22799

NOV-DES AD 2021-
9/90

5.882,34 5,953,71€ 71,37€ 35.3262.22799

TOTAL 142,74
€

Tercer.- Aquest error s’ha d’esmenar en virtut de l’article 109,2 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, s’hauria de rectificar d’ofici els errors materials, de 
fet o aritmètics existents a l’acord abans esmentat.

Quart.- En data 5 de maig de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de 
l’àrea d’Ensenyament.

Cinquè.-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.

Sisè.- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’intervenció



Fonaments de dret

• Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

• 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).

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa

Primer - Esmenar l’error material de fet i modificar la despesa derivada de la contractació 
del servei de transport escolar a la comarca de l’Alt Empordà corresponent al curs 2021-
2022

LOT 1:

PERÍODE AD CONSTA HA DE 
CONSTAR

DIF Aplicació pressupostària

SET-
OCTUBRE

AD 
2022/3042

6.183,58€ 6.183,72€ 0,14€ 35.3262.22799

NOV-DES AD 2021-
9/90

6.183,58€ 6.183,71€ 0,13€ 35.3262.22799

TOTAL 0,27€

LOT 2



PERÍODE AD CONSTA HA CONSTAR DIF Aplicació pressupostària

SET-OCTUBRE AD 
2022/3043

5.882,34€ 5.953,71€ 71,37€ 35.3262.22799

NOV-DES AD 2021-
9/90

5.882,34 5,953,71€ 71,37€ 35.3262.22799

TOTAL 142,74
€

Segon – Autoritzar i disposar la despesa de la diferència, per import de 143,01€ amb càrrec 
a la partida 35.3262.22799 del pressupost vigent.

Tercer.-Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i 
gestions com calguin per l'execució de present acord.

Quart –Donar-ne trasllat a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al 
seu coneixement i als efectes adients.»

21.- Expedient relatiu a l’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre 
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Boadella i les Escaules.- 
(Exp. 2022/640)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Fets

Atès que el Ple del Consell Comarcal, en data 27 de novembre de 2018 va aprovar la creació 
d’un Servei d’Assistència Tècnica (SAT) dirigit als ajuntaments de la comarca, el qual, 
després de fer els corresponents processos selectius pel nomenament del personal tècnic, 
està integrat per dos arquitectes i un enginyer tècnic (EXP 2018/914).

Atès que amb aquest servei d’assistència tècnica s’ofereixen dues modalitats:

1. Servei integral, que inclou l’assessorament tècnic d’una arquitecta comarcal durant els 
dies i hores que en cada cas es pacti amb l’Ajuntament sobre aquelles matèries que son 



objecte del SAT. Per a la prestació del servei integral es comptarà amb la col·laboració, si 
s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.

2. Servei d’activitats, en el que l’enginyer tècnic comarcal informarà sobre les sol·licituds 
d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i revisions de les activitats del 
municipi.

Atès que el 22 de juny de 2020 el Ple del Consell comarcal va aprovar el Conveni marc 
d’encàrrec de gestió per dur a terme el servei d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments de 
la comarca.

Atès que per completar el nombre d’ajuntaments previstos en el SAT el Consell Comarcal va 
aprovar en data 8 de setembre de 2021 una nova convocatòria (EXP2021/1011) amb les 
corresponents bases reguladores. (EXP 2021/530).

Atès que en data 22 de febrer de 2022 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules per participar en el Servei d’Assistència 
Tècnica (SAT), en la modalitat de Servei d’Activitats.

Atès que en data 25 de febrer de 2022 i amb registre de sortida SALID-2022-1920 el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà va notificar a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules l’acceptació 
de prestació d’aquest servei d’assistència tècnica (SAT).

Atès que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Boadella i les Escaules.

Atès que l’encomana de gestió tindrà una vigència inicial de 4 anys comptats a partir de la 
signatura del contracte de prestació de serveis SAT.

Atès que en data  19 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de 
l’àrea de Serveis Tècnics.

Atès que en data 3 de maig 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.

Fonaments de dret

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



• Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic

• DL 4/2003 de 4 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de de les bases del règim local

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (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 (RD 1098/2001).

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

• Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

• Reglament del servei d'assistència tècnica

• Bases específiques de la convocatòria del Servei d’Assistència Tècnica (SAT) amb 
núm. d’expedient 2021/530 aprovades per acord de ple de data 27 d’abril de 2021.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa:

Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió, que consta com annex 1 en aquesta 
proposta, per dur a terme el servei d’assistència tècnica (SAT) entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, en la modalitat Servei d’Activitats.

Segon. Consignar a l’aplicació pressupostària d’ingressos 25.46201, de l’exercici 2022, la 
quantitat de 900,13 €, anuals o la part proporcional a partir de la data de signatura d’aquest 
conveni tal com marquen les contraprestacions d’aquest conveni.  



Pels anys posteriors, aquest import es podrà modificar amb l’aprovació d’unes noves 
contraprestacions econòmiques. En tant no tingui lloc aquesta modificació anual seran 
d’aplicació els imports corresponents a la darrera modificació aprovada.

S’adjunta taula dels imports per anualitats:

Any Import
2022 La part proporcional de 900,13 € a partir de la data de signatura d’aquest conveni.
2023 900,13 €
2024 900,13 €
2025 900,13 €

Aquesta encomana de gestió, en la modalitat servei d’activitats, es finançarà en part per 
aquesta aportació que realitzarà l’Ajuntament de Boadella i les Escaules. i en part a través 
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als municipis.

Tercer.- 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.

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

Cinquè.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix 
l’article 110.3 de la Llei 26/2010, així com en el BOP de Girona.

Sisè.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez Juli, i el gerent, Sr. Josep 
M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar 
els presents acords.

Vuitè. Notificar a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules aquest acord amb indicació dels 
recursos corresponents.

Novè.- Comunicar aquest acord a l'àrea de Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal 
per al seu coneixement i als efectes adients.»

          22.-  Assumptes urgents.-



La portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) manifesta que els 
punts d'urgència que es volen aprovar al ple els han arribat als consellers i conselleres 
d'esquerra el mateix migdia a les 14h quan el ple és a les 18h. Diu que és evident que 
algunes son pràcticament de tràmit però pensen que no pot ser que, amb quatre hores de 
marge, s'estiguin enviant punts per aprovar al ple i que justament d'aquests punts d'avui, un 
d'ells és l'aprovació de la plantilla, un punt que caldria evidentment tenir temps de 
contrastar i de consultar amb l'àrea i amb els treballadors, cosa que amb aquest marge de 
temps és impossible. Per tant, el grup d’ERC s’absté, a mode una mica de protesta.

Per tant, es sotmet la urgència dels punts a votació essent el resulta de la mateixa el 
següent: 

Vots a favor

13 dels consellers de Junts: Sra. Sònia Martínez i Juli, Sr. Agustí Badosa i Figueras, Sr. Josep 
M. Bernils i Vozmediano, Sr. Joan Cano i Yañez, Sr. Isidre Felip i Isern, Sr. Carles Fortiana i 
Costa, Sr. Joan Fuentes Pomés, Sra. Júlia Gil i Vilar, Sr. Esteve Gironès i Hernández, Sr. Àlex 
Hernández i González,  Sr. Joaquim Morillo i Mañas, Sra. Anna Palet i Vilaplana, Sr. Alfons 
Vila i Cuadrado.
5 dels consellers de Candidatura de Progrés (CP): Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Pere 
Moradell i Puig, Sr. Àngel Posas i Agulló, Sr. Francisco Javier Marín Estany, Sr. Martí Sans i 
Pairutó.
1 de la consellera d’Alternativa Municipalista (Amunt): Sra. Dolors Pons Sais
1 del conseller de Ciutadans: Sr. Serafí Pérez Sánchez

Abstencions
10 dels consellers d’ERC-AM: Sr. Jordi Claparols i Pagès, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sra. Etna 
Estrems i Fayos, Sr. Salvi Güell i Bohigas, Sra. Ester Marcos i Jordà, Sra, Anna Massot i Font, 
Sra. Verónica Medina i Flores, Sr. Sergi Palomeras i Ferran, Sra. Anna Pérez i Mesquida, Sr. 
Joan Sabartés Olivet.

En contra

Cap

Tot seguit, prèvia la necessària declaració d’urgència, aprovada per majoria absoluta, es 
passa a deliberar sobre els assumptes que l’han motivada, amb el resultat següent:    



22.1.- Expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit 22/03.- 
(Exp.2022/1006)

La Presidència dona lectura a l’enunciat de la proposta següent, la qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

1. Vistos els expedients núm. 2022/965, 2022/980, 2022/985, 2022/992 i 2022/771 on 
consta la resolució derivada del tràmit d'omissió de la funció interventora, en la qual es 
resolt continuar amb el procediment per, si s’escau, procedir al reconeixement de les 
obligacions corresponents mitjançant l’aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdit, 
procedeix aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit d’aquestes obligacions.

L’aprovació del REC en cap cas esmena els defectes de l’expedient, ja que únicament 
s’acorda la imputació en el pressupost corrent de les obligacions derivades de despeses 
compromeses indegudament, sense perjudici de que s’hagin d’exigir les responsabilitats 
corresponents per haver-se realitzat despeses sense consignació pressupostària i/o sense 
cobertura contractual.

2. Vist l’informe d’intervenció prèvia del reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions.

Fonaments de dret

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.

• Reial Decret 500/1990 pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos.

• Ordre EHA/3565/2008 que regula l’estructura dels pressupostos de les entitats 
locals, modificada per l’ordre HAP/419/2014.

• Llei 7/1985, de 5 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.



• Llei 9/2017 de contractes del sector públic, per la 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 de 2014.

• Llei 39/2015, 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

• Bases d’Execució del pressupost vigent.

• Sentència del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2012.

• Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 26 de juny de 2020 (rec. 
75/2018)

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, aquesta Presidència proposa al PLE del Consell Comarcal l’adopció dels acords 
següents:

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions, corresponent a les 
despeses que es detallen a continuació:

Núm. reg. fra. Data fra. NIF proveïdor Nom proveïdor Concepte Import fra. 
(€)

Aplicació

2022/606 28-02-2022 ESB58062027 EUREST 
CATALUNYA, S.L.

Menjador 
escolar febrer 
2022 Caritat 
Serinyana, J. 
Ribot

2.538,47 35.3263.48000

2022/607 28-02-2022 ESB58062027 EUREST 
CATALUNYA, S.L.

Menjador 
escolar gener 
2022 Caritat 
Serinyana, J. 
Ribot

1.652,99 35.3263.48000



2022/608 28-02-2022 ESB58062027 EUREST 
CATALUNYA, S.L.

Menjador 
escolar 
Menjador 
Escolar febrer 
2022 
gratuitats, J. 
Ribot

2.058,70 35.3263.48000

2022/609 28-02-2022 ESB58062027 EUREST 
CATALUNYA, S.L.

Menjador 
escolar gener 
2022 
gratuitats, J. 
Ribot

1.673,45 35.3263.48000

2022/816 31-03-2022 ESB58062027 EUREST 
CATALUNYA, S.L.

Menjador 
escolar març 
2022 
gratuitats, J. 
Ribot

2.486,10 35.3263.48000

2022/817 31-03-2022 ESB58062027 EUREST 
CATALUNYA, S.L.

Menjador 
escolar març 
2022 Caritat 
Serinyana, J. 
Ribot

2.713,03 35.3263.48000

F/2022/595 28-02-2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar febrer 
ESC Jaume 
Vicenç VIves

7536,03 35.3263.48000

F/2022/596 28-02-2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar febrer 
ESC Pau

422,13 35.3263.48000



F/2022/594 28-02-2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar febrer 
ESC Joaquim 
Gifre

764,33 35.3263.48000

F/2022/589 28-02-2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar febrer 
ESC Marti 
Ingles

1324,07 35.3263.48000

F/2022/593 28-02-2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar febrer 
ESC Jaume 
Vicenç Vives

92,48 35.3263.48000

F/2022/598 28-02-2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar febrer 
ESC Joaquim 
Gifre

1452,48 35.3263.48000

F/2022/647 09/03/2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar 
serveis de 
febrer 
complenentari
a 7810014141

304,64 35.3263.48000

F/2022/788 31/03/2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar març 
ESC Vicenç 
Vives

8220,38 35.3263.48000



F/2022/813 31/03/2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar març 
ESC Pau

83,78 35.3263.48000

F/2022/812 31/03/2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar març 
ESC Pau

387,87 35.3263.48000

F/2022/810 31/03/2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar març 
ESC Joaquim 
Gifre

715,36 35.3263.48000

F/2022/811
31/03/2022 A59376574 SERUNION SA Beques 

menjador 
escolar març 
ESC Martí 
Ingles

1343,68 35.3263.48000

F/2022/815 31/03/2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar març 
ESC Vicenç 
Vies

119,68 35.3263.48000

F/2022/814 31/03/2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar març 
ESC Joaquim 
Gifre

1675,52 35.3263.48000

F/2022/941 14/04/2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar 
complemantar
ia de 78

32,64 35.3263.48000



F/2022/688
21-01-2022 A59376574 SERUNION SA Beques 

menjador 
escolar 
setembre ESC 
Jaume Vicenç 
VIves

240,44 35.3263.48000

F/2022/591 28-02-2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar 
setembre ESC 
Joaquim Gifre

152,32 35.3263.48000

F/2022/597 28-02-2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar 
octubre ESC 
Joaquim Gifre

206,72 35.3263.48000

F/2022/588 28-02-2022 A59376574 SERUNION SA Beques 
menjador 
escolar 
novembre 
ESC Jaume 
Vicenç VIves

38,08 35.3263.48000

F/2022/569 05/03/2022 G61096368 FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI

Beques 
menjador 
escolar febrer 
ESC Sant 
Jaume

780,00 35.3263.48000

F/2022/573 05/032022 G61096368 FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI

Beques 
menjador 
escolar febrer 
ESC Les 
Clisques

96,10 35.3263.48000



F/2022/568 05/032022 G61096368 FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI

Beques 
menjador 
escolar febrer 
ESC Les 
Clisques

102,96 35.3263.48000

F/2022/571 05/032022 G61096368 FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI

Menjador 
obligatori 
febrer ESC 
Les Clisques

634,92 35.3263.48000

F/2022/570 05/03/2022 G61096368 FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI

Beques ESC 
Pompeu 
Fabra febrer

97,24 35.3263.48000

F/2022/884 11/04/2022 G61096368 FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI

Beques 
menjador 
70% ESC Les 
Clisques març

96,10 35.3263.48000

F/2022/886 11/04/2022 G61096368 FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI

Menjador 
obligatori ESC 
Les Clisques 
març

732,16 35.3263.48000

F/2022/887 11/04/2022 G61096368 FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI

Menjador 
obligatori 
educatiu 
compactat 
Les Clisques 
Març

137,28 35.3263.48000

F/2022/885 11/04/2022 G61096368 FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI

Beques 
menjador ESC 
Sant Jaume 
març

901,19 35.3263.48000



F/2022/883 11/04/2022 G61096368 FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI

Beques 
menjador ESC 
Pompeu 
Fabra Març

2.571,00 35.3263.48000

F/2022/882 11/04/2022 G61096368 FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI

Beques 
menjador ES 
Pompeu 
Fabra Aliment 
gratuit Març

125,84 35.3263.48000

F/2022/656 17/03/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
2 febrer

922,50 35.3263.48000

F/2022/657 17/03/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
8 febrer

2.994,50 35.3263.48000

F/2022/659 17/03/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
7 febrer

1.495,74 35.3263.48000

F/2022/658 17/03/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
4 febrer

8.228,26 35.3263.48000

F/2022/651 17/03/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
3 febrer

2.188,90 35.3263.48000

F/2022/661 17/03/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
2 febrer

4.856,57 35.3263.48000



F/2022/660 17/03/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
3 febrer

2.085,01 35.3263.48000

F/2022/652 17/03/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
4 febrer

7.034,68 35.3263.48000

F/2022/662 17/03/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
7 febrer 2022

27.230,51 35.3263.48000

F/2022/654 17/03/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador 
escolar lot 8 
febrer

20.164,69 35.3263.48000

F/2022/655 17/03/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador 
palau de 
Santa Eulàlia 
febrer

714,58 35.3263.48000

F/2022/908 19/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
2 març

1.592,84 35.3263.48000

F/2022/953 19/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
2 març

5.659,38 35.3263.48000

F/2022/952 19/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
3 març

2.851,40 35.3263.48000



F/2022/907 19/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
3 març

2.261,48 35.3263.48000

F/2022/958 19/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori Lot 
4 març

9.665,76 35.3263.48000

F/2022/956 19/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
4 març

7.784,34 35.3263.48000

F/2022/909 19/04/20222 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
7 març

1.879,86 35.3263.48000

F/2022/959 19/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
8 març

3.373,05 35.3263.48000

F/2022/955 19/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
8 març

21.928,62 35.3263.48000

F/2022/957 19/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
7 març

30.059,60 35.3263.48000

F/2022/911 19/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques esc 
Santa Cecilia 
març

186,07 35.3263.48000



F/2022/910 19/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador Esc 
Santa Eulàlia 
març

461,46 35.3263.48000

F/2022/947 26/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
3 març

41,34 35.3263.48000

F/2022/765 31/03/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador 
Santa Cecilia 
Febrer

141,76 35.3263.48000

F/2021/2918 22/12/2021 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador 
octubre 2021 
Lot 2

3.570,61 35.3263.48000

F/2021/2916 22/12/2021 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori Lot 
2 Octubre 
2021

738,00 35.3263.48000

F/2021/2921 22/12/2021 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori ESC 
Montserrat 
Vayreda i ESC 
Joaquim 
Vallmajor 
octubre 2021

2.289,61 35.3263.48000

F/2021/2920 22/12/2021 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori Lot 
3 octubre 
2021

7.802,76 35.3263.48000



F/2021/2919 22/12/2021 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori Lot 
4 octubre 
2021

1.408,44 35.3263.48000

F/2021/2917 22/12/2021 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori Lot 
8 octubre 
2021

2.627,25 35.3263.48000

F/2021/2932 22/12/2021 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador Lot 
3 octubre 
2021

2.057,99 35.3263.48000

F/2021/2925 22/12/2021 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
7 octubre 
2021

23.422,42 35.3263.48000

F/2021/2923 22/12/2021 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Buques 
menjador Lot 
8 octubre 
2021

14.850,68 35.3263.48000

F/2022/187 25/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
4 octubre 
2021

6.942,21 35.3263.48000

F/2022/356 31/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
2 setembre 
2021

302,82 35.3263.48000

F/2022/355 31/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
2 octubre 
2021

400,00 35.3263.48000



F/2022/352 31/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
3 setembre 
2021

77,91 35.3263.48000

F/2022/357 31/01/2021 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
3 octubre de 
2021

115,01 35.3263.48000

F/2022/358 31/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
4 setembre 
2021

143,75 35.3263.48000

F/2022/360 31/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
4 setembre

684,24 35.3263.48000

F/2022/364 31/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador 
100% lot 4 
setembre 
2021

132,25 35.3263.48000

F/2022/363 31/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador 
100% lot 4 
octubre 2021

207,00 35.3263.48000

F/2022/362 31/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
4 setembre 
2021

69,84 35.3263.48000



F/2022/365 31/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador 
100% 
setembre 
2021

491,65 35.3263.48000

F/2022/369 31/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
escolar lot 7 
octubre 2021

1.004,80 35.3263.48000

F/2022/370 31/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
obligatori lot 
8 setembre 
2021

310,75 35.3263.48000

F/2022/366 31/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
escolar lot 8 
setembre de 
2021

829,88 35.3263.48000

F/2022/373 08/02/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Menjador 
escolar lot 7 
setembre 
2021

11,64 35.3263.48000

F/2022/420 31/02/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Regularització 
lot 8 
setembre 
octubre i 
novembre 
2021

75,24 35.3263.48000

F/2022/434 22/02/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menador 
escolar lot 8 
octubre 2021

1.221,13 35.3263.48000



F/2022/154 18/01/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador 
desembre 
2021 lot 7

18.839,26 35.3263.48000

F/2022/951 27/04/2022 B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

Beques 
menjador lot 
2 setmbre 
gener noa

473,55 35.3263.48000

ENTRA-2021-
15758

03/12/2021 ESU65120289 UTE CTR ALT 
EMPORDÀ

Tractament 
resta CTR 
novembre 
2021

132.095,3
9

45. 
1623.2279902

ENTRA-2021-
15759

03/12/2021 ESU65120289 UTE CTR ALT 
EMPORDÀ

Tractament 
FORM CTR 
novembre 
2021

37.163,64 45.1623. 
2279903

ENTRA-2021-
16519

20/12/2021 ESU65120289 UTE CTR ALT 
EMPORDÀ

Gestió 
rebutjos CTR 
novembre 
2021

138.522,6
8

45.1623. 
2279902

ENTRA-2022-
128

03/01/2022 ESU65120289 UTE CTR ALT 
EMPORDÀ

Tractament 
resta CTR 
desembre 
2021

132.124,4
9

45.1623. 
2279902

ENTRA-2022-
129

03/01/2022 ESU65120289 UTE CTR ALT 
EMPORDÀ

Tractament 
FORM CTR 
desembre 
2021

35.926,48 45.1623. 
2279903

TOTAL 777.246,43 
€

Segon.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació per l’import de 301.413,75€ 
a càrrec de l’aplicació 35.3263.48000 a favor de les empreses que consten en el quadre del 
punt primer relacionats amb aquesta aplicació pressupostària i pels conceptes que consten 
detallats en els expedients d’omissió de la funció interventora 2022/965, 2022/980, 
2022/985 i 2022/992.



Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 292.192,61€ a càrrec de l’aplicació 
45.1623.2279902 a favor de l’empresa UTE CTR ALT EMPORDA amb NIF ESU65120289 i 
pels conceptes que consten detallats en l’expedient d’omissió de la funció interventora 
2022/771.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 66.211,47€ a càrrec de l’aplicació 
45.1623.2279903 a favor de l’empresa UTE CTR ALT EMPORDA amb NIF ESU65120289 i 
pels conceptes que consten detallats en l’expedient d’omissió de la funció interventora 
2022/771.

Cinquè.- Reconèixer l’obligació per l’import de 402.742,56€ a càrrec de l’aplicació 
45.1623.2279902 a favor de l’empresa UTE CTR ALT EMPORDA amb NIF ESU65120289 i 
pels conceptes que consten detallats en l’expedient d’omissió de la funció interventora 
2022/771.

Sisè.- Reconèixer l’obligació per l’import de 73.090,12€ a càrrec de l’aplicació 
45.1623.2279903 a favor de l’empresa UTE CTR ALT EMPORDA amb NIF ESU65120289 i 
pels conceptes que consten detallats en l’expedient d’omissió de la funció interventora 
2022/771.

Setè.- Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes a mesura que ho permeti el Pla 
de disposició de fons de la Tresoreria.

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

calguin per l’execució dels presents acords.

Novè.- Comunicar a l’àrea d’ensenyament, medi ambient i als serveis econòmics aquests 
acords per al seu coneixement i als efectes oportuns.»

22.2.- Expedient 2022/231 relatiu a l’acceptació delegació de competències 
Generalitat de Catalunya GOV/128/2021, de 31 d'Agost.- (Exp.2022/231)

La Presidència dona lectura a l’enunciat de la proposta següent, la qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Fets



En data 2 de setembre de 2021el Diari Oficial de la generalitat de Catalunya va publicar 
acord GOV/128/2021, de 31 d'Agost de delegació de competències als consells comarcals i 
l’Área Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació.

El Govern de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà  manifesten 
interès recíproc en que el Consell Comarcal per Delegació de La Generalitat de Catalunya en 
matèria d’educació per tal de contribuir en l’assoliment dels objectius d’ambdues parts en 
matèria de Ensenyament,  en particular, transport i menjador, prestant els mateixos amb 
subjecció als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia.

El Govern de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà  consideren 
convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de transport i menjador escolar  des 
dels serveis comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un 
sistema de serveis  homogeni i eficient.

L’article 156 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, l’Administració educativa es 
l’Administració de la Generalitat i actua per mitjà del Departament competent en matèria 
d’educació.

Les competències relatives a la gestió dels serveis de menjador i transport escolars es van 
delegar a les comarques en virtut del Decret 219/1989, d’1 d’agost de delegació de 
competències de la Generalitat a les comarques en matèria d'Ensenyament.

El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió 
pública més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a 
la realització d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de 
la LRBRL i 48.3 de la LRJSP.

L’acceptació de competències  no té impacte econòmic pel Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà  la  delegació de competències  està totalment finançada.

La despesa que ha de realitzar el Consell Comarcal  correspon a l’import econòmic de  
l’Addenda que el Departament d’Ensenyament transferira al Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà cada curs escolar.

En data 10 de maig de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea 
d’Ensenyament.



En data 15 de maig 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

Fonaments de dret

• Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació
• Decret 219/1989, d’1 d’agost de delegació de competències de la Generalitat a les 

comarques en matèria d'Ensenyament.
•  Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL).
• El Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 

179/1995, del 13 de juny (ROAS).
• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 

Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112 (L26/2010).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i 

de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
• Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 

legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).
•  Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
• Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).
•  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

Proposta

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

Primer.- Acceptar la delegació de les competències en matèria d’educació previstes a 
l’acord GOV/128/2021 de 31 d’agost de 2021, per part de la Generalitat de Catalunya a 
favor del Consell comarcal de l’Alt Empordà en els termes següents:

1.-En relació amb la prestació del servei de transport escolar s’accepta la delegació 

respecte de totes les escoles de la Comarca de l’Alt Empordà.

2.-En relació amb els ajuts de menjador s’accepta la delegació respecte a totes les escoles 

de la comarca de l’Alt Empordà.

3.- En relació amb la prestació del servei de menjador escolar s’accepta la delegació 

respecte a les escoles que es detallen a continuació:



POBLACIO ESCOLA

VILAFANT CEE Mare de Déu del Mont

NAVATA ESC. Joaquim Vallmajó

VILANANT ESC. Tramuntana

CISTELLA ESC. Mn. Josep Maria Albert

VILAMALLA AFA. Vilamalla- J De Ribot i Olivas

JONQUERA, LA ESC. J. Peñuelas del Rio

AGULLANA 1 ESC. Lluís Marià Vidal

DARNIUS 1 ESC. Mont-Roig

BOADELLA D’EMPORDÀ 1 ESC. Santa Cecília

CAPMANY 2 ESC. Dòlmens

SANT CLIMENT SESCEBES 2 Esc Sant Sebastià

ESPOLLA 2 ESC. Antoni Balmanya i Ros

ROSES ESC. J. Vicens Vives

CADAQUÉS AFA IE Caritat Serinyana

GARRIGUELLA ESC Joaquim Gifre

COLERA ESC. Puig d’Esquers

PORT DE LA SELVA, EL ESC. Les Clisques

FIGUERES ESC. Parc de les Aigües

FIGUERES ESC. Josep Pous i Pagès

FIGUERES (VILATENIM) AFA Anicet de Pagès i de Puig

VILABERTRAN ESC. Torre d’en Reig



FORTIÀ ESC. Teresa de Pallejà

EMPURIABRAVA IE El Bruel

FIGUERES ESC. J. Cusí i Furtunet

FAR D’EMPORDÀ, EL ESC. Del Far d’Empordà

GARRIGÀS ESC.de Garrigàs

PALAU DE STA EULALIA ESC Palau de Santa Eulàlia

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ ESC Vallgarriga

VILADAMAT ESC. Puig Segalar

VILAMACOLUM ESC Els Valentins

MAÇANET DE CABRENYS ESC Les Salines

VENTALLÓ ESC Oliveres Mil·lenaries

4-Les escoles següents han comunicat formalment al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que 
duran a terme la gestió del menjador escolar i, en conseqüència no procedeix l’acceptació de 
la delegació de competències proposada per la Generalitat de Catalunya.

FIGUERES ESC AMISTAT

CABANES ESC CABANES

FIGUERES ESC CARME GUASCH

ROSES ESC ELS GRECS

L’ESCALA ESC EMPURIES

L’ESCALA ESC ESCULAPI



ARMENTERA ESC FLUVIANETS

AVINYONET DE PUIGVENTÓS ESC GONÇAL COMELLAS

BASCARA ESC JOAN REGLA

CASTELLÓ D’EMPURIES ESC JOANA EMPURIES

FIGUERES ESC JOSEP PALLACH

VILAFANT ESC LES MELIES

SANT PERE PESCADOR ESC LLAGUT

LLERS ESC LLERS

FIGUERES ESC M. ANGELS ANGLADA

BIURE ESC MANUEL DE PEDROLO

PALAU SAVERDERA ESC MARTI INGLES

LLADO ESC MONTSERRAT VAYREDA LLADO

ROSES ESC MONTSERRAT VAYREDA ROSES

ROSES ESC NARCIS MONTURIOL

ORDIS ESC ORDIS

PAU ESC PAU

LLANÇÀ ESC POMPEU FABRA

PERALADA ESC RAMON MUNTANER

CASTELLÓ D’EMPÚRIES ESC RUIZ AMADO

FIGUERES ESC SALVADOR DALI

BORRASÀ ESC SANT ANDREU



PORTBOU ESC SANT JAUME

FIGUERES ESC SANT PAU

VILAJUIGA ESC SANTIAGO RATES

VILAFANT ESC SOL I VENT

CAMELLERA ESC TERRAPRIMS

PONT DE MOLINS ESC TRAMUNTANA PONT DE MOLINS

Segon.-Remetre certificat del present Acord a l’Administració delegant.

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província perquè en prengueu 
coneixement.

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

22.3.- Expedient relatiu a la modificació de la plantilla de personal de la 
Corporació per a l'exercici 2022, amb la inclusió de les places estructurals amb 
motiu del procés d’estabilització.- (Exp.2022/823)

La Presidència dona lectura a l’enunciat de la proposta següent:

«Fets

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió plenària de data 23 de novembre de 
2021, va aprovar el pressupost d’aquest Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a l’exercici 
2022, així com la plantilla de personal, la qual es publicà en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, número 250, de data 31 de desembre de 2021, i a data d’avui es troba 
definitivament aprovada.

A petició de les membres de la Comissió Mixta i Paritària, i davant la insuficiència de mitjans 
suficients, es va encarregar a la mateixa empresa adjudicatària del contracte d’execució de 
la proposta de Valoració de Llocs de treball de la Corporació, l’empresa Rodríguez Viñals, SL, 
un estudi jurídicotècnic, relatiu a les consideracions a tenir presents a l’hora de declarar o no 



estructurals les places ocupades per personal temporal, d’acord amb les indicacions estatals 
per a l’estabilització de personal per reduir la temporalitat de l’ocupació pública.

Que un cop lliurat per l’empresa, en data 26 de juliol de 2021, va ser traslladat a la Junta de 
Personal, per al seu coneixement.

Que del resultat d’aquest informe jurídicotècnic, d’acord amb la normativa vigent fins a la 
data del mateix, només era objecte d’estabilització una plaça de la plantilla que es podia 
passar a considerar estructural, que era la plaça de l’arxivera.

Que el motiu de no estabilització de la resta de les places conjunturals objecte d’estudi, que 
no es van considerar estructurals, per la situació de no finançament estable i permanent, 
d’acord amb la manca de competències pròpies atribuïdes a les comarques, i el risc 
econòmic que podria suposar per al Consell Comarcal i l’interès públic en cas d’estabilització 
i retallades de finançament.

En data 29 de desembre de 2021 es publica al BOE la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

L’article 2, apartat primer d’aquesta llei disposa:

«1. Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa 
adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza 
estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra 
forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas 
Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas 
de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de 
diciembre de 2020».

La Disposició Addicional Sisena d’aquest text legal estableix:

«Disposición adicional sexta. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal 
de larga duración.

Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, 
reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con 
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016».

(…)

La Disposició Addicional Vuitena, en referència a la disposició addicional anterior, afegeix:

«Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta 
incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de 



forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 
2016».

En data 1 d’abril de 2022, es publica La “Resolución de la Secretaría de Estado de Función 
Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización 
derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público”. Aquesta resolució disposa en el seu punt 1.4:

«La tasa adicional que autoriza el artículo 2 y, por extensión, las disposiciones adicionales 
sexta y octava, incluirá las plazas de naturaleza estructural dotadas presupuestariamente.

Se entiende por plazas de naturaleza estructural aquellas relativas a funciones recurrentes 
que se integran en la actividad ordinaria y del normal funcionamiento de la Administración 
de que se trate, incluyendo por tanto, las plazas ligadas a programas o actuaciones que no 
gocen de sustantividad propia y diferenciada de la actividad ordinaria.

Con carácter general, estas plazas se corresponderán con aquéllas destinadas al ejercicio de 
competencias propias de la Administración correspondiente. No obstante, especialmente en 
relación con la Administración local, podrán existir plazas de carácter estructural referidas al 
ejercicio de competencias que tengan delegadas, a través del instrumento jurídico oportuno. 
En estos casos, corresponderá la estabilización a la Administración que efectivamente realice 
la actuación, con independencia de que la financiación corresponda a otra Administración 
pública.»

Que aquesta darrera resolució dona unes altres pautes a tenir en compte, i per aquest motiu 
cal revisar l’estudi fet, amb la corresponent adaptació de la normativa.

En data 27 d’abril del 2022 els Serveis Jurídics del CCAE i Secretaria van emetre un informe 
jurídic en què s’analitza el caràcter de plaça estructural a partir de les competències pròpies i 
delegades del CCAE en les diverses àrees gestores.

Per tant, d’acord amb l’informe jurídic de data 27 d’abril del 2022 i la Resolució de la 
Secretaria d’Estat de Funció Pública sobre les orientacions per a la posada en marxa dels 
processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de data 1 d’abril del 2022, 
de les places que es consideren estructurals, es consideren objecte d’estabilització, les 
següents:



NÚMERO 
DE PLAÇA

CATEGORIA DATA INICI * CONTINUAT

(màxim 
interromput 

3 mesos 
aprox.)

PROGRAMA
/ÀREA/CO

NVENI

ESTABILIT
ZACIÓ

MOTIU

1 AGENT D’ACOLLIDA Des de 
01/04/2020

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

2 TÈCNIC/A INCLUSIÓ 
SOCIAL

Des de 
3/09/2012 fins 

30/04/2021
Des de 

15/02/2022

NO CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

SI A la data 31 de 
desembre de 2021 

no estava 
ocupada però sí 

en procés de 
selecció

3 INTEGRADOR/A Des de 
10/07/2019

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

4 T. COMPARTIT 
JOVENTUT

Des de 
01/01/2011

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS / 
CONVENIS 

AJUNTAMEN
TS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 
20/2021.

5 TREBALLADOR/A 
SOCIAL

Des de 
21/06/2018 fins 

20/06/2021
Des de 

21/06/21

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017



6 TREBALLADOR/A 
SOCIAL EAIA

Des de 
01/10/2012

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021 
ocupada sense 

interrupcions, per 
diferents persones

7 PSICÒLEG/A EAIA Des de 
01/12/2010

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

8 TÈCNIC/A MEDI 
AMBIENT

Des de 
01/03/2017 fins 

a 15/12/20
Des de 

22/01/21

SI PROGRAMA 
ÀREA DE 

MEDI 
AMBIENT

SI Compleix art. 2.1 
de la Ley 
20/2021.

9 INSERTOR/A 
LABORAL

Des de 
10/07/2019

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

10 TÈCNIC/A MEDI 
AMBIENT

Des de 
01/04/2009

SI PROGRAMA 
ÀREA DE 

MEDI 
AMBIENT

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 
20/2021.

11 ADMINISTRATIVA Des de 
1/07/2018 fins 

06/03/2022
Des de 

1/04/2022

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

12 TREBALLADOR/A 
SOCIAL

Des de 
26/08/2013

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021



13 INTEGRADOR/A 
SOCIAL

Des de 
10/07/2019

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

14 TREBALLADOR/A 
SOCIAL

Des de 
09/04/2014

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

SÍ Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

15 TÈCNIC/A MEDI 
AMBIENT

Des de 
01/01/2011

SI PROGRAMA 
ÀREA DE 

MEDI 
AMBIENT

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

16 INTEGRADOR/A 
SOCIAL

Anteriorment 
des de 10/07 

2019 fins 
20/03/22

Actualment 
vacant

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

17 AUXILIAR 
ADMINISTRATIU

 Des de 
04/06/2012 fins  

01/01/22

Des de 
11/04/2022

SI CONVENI 
OFICINA 

D’HABITATG
E

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 
20/2021,

18 ADMINISTRATIVA Des de 
01/07/2018

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

19 ARQUITECTA Des de 
15/09/2020

SI Arquitecta, 
SAT

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017



20 INSPECTORA MEDI 
AMBIENT

Des de 
01/01/2011

SI PROGRAMA 
MEDI 

AMBIENT

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

21 TÈCNICA 
COMPARTIDA 

JOVENTUT

Des de 
01/01/2011

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 
JOVENTUT I 

CONVENI 
AJUNTAMEN

TS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

22 EDUCADOR/A 
SOCIAL

Des de 
20/06/2018 fins 

21/06/2021

Des de 
09/06/21

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

23 TREBALLADOR/A 
SOCIAL

Des de 
06/06/2016

SI CONVENI 
AJUNTAMEN
T DE ROSES

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

24 ARXIVERA Des de 
01/01/2011

SI SERVEIS 
GENERALS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

25 PSICÒLEG/A 
DEPENDÈNCIA

Des de 
17/09/2018 fins  

16/09/21

Des de 1/10/21

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

26 EDUCADOR/A 
SOCIAL

Des de 
03/10/2011

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

27 TÈCNIC INCLUSIÓ 
SOCIAL

Des de 
29/09/2014

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021



28 ADMINISTRATIVA Des de 
01/01/2019

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

29 TÈCNICA HABITATGE Des de 
04/06/2012

SI CONVENI 
OFICINA 

D’HABITATG
E

SÍ Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

30 ADMINISTRATIVA Des de 
01/01/19

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

31 EDUCADOR/A 
SOCIAL EAIA

Des de 
02/10/17  fins  
30/06/2020

Des de 
01/07/2020

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

32 TREBALLADOR/A 
SOCIAL

Des de 
01/12/2010

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

33 EDUCADOR/A 
AMBIENTAL

Des de 
01/01/2011

SI PROGRAMA 
MEDI 

AMBIENT

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

34 TREBALLADOR/A 
SOCIAL

Des de 
02/07/2018 fins 

01/07/21

Des de 
01/08/2021

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017



35 TÈCNICA 
COMPARTIDA 

JOVENTUT

Des de 
08/01/2013

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS/CO

NVENI 
AJUNTAMEN

TS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

36 ARQUITECTA Des de 
02/12/2019 fins 

31/10/21

Des de 
01/03/2022

NO PROGRAMA 
ASSISTÈNCI

A 
TÈCNICA/CO

NVENI 
AJUNTAMEN

TS

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

37 AUXILIAR 
ADMINISTRATIU

Des de 
01/01/2012

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

38 TÈCNIC MEDI 
AMBIENT

Des de 
16/11/2020

SI PROGRAMA 
MEDI 

AMBIENT

NO No compleix art. 
2.1 de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

39 EDUCADOR/A 
SOCIAL

Des de 
01/12/2010

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

SI SI 2.1Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

40 TÈCNIC/A MEDI 
AMBIENT

Des de 
04/11/2019

SI PROGRAMA 
MEDI 

AMBIENT

NO NO 2.1No 
compleix art. 2.1 

de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017



41 EDUCADOR/A 
SOCIAL

Des de 
01/09/2021

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

NO NO 2.1No 
compleix art. 2.1 

de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

42 TÈCNIC JOVENTUT Des de 
04/10/2010

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS/CO

NVENI 
AJUNTAMEN

TS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

43 TÈCNIC JOVENTUT Des de 
01/05/2017

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS/CO

NVENI 
AJUNTAMEN

TS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

44 TREBALLADOR/A 
SOCIAL

Des de 
01/12/2010

SI CONVENI 
AJUNTAMEN

T DE 
L’ESCALA

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

45 DINAMITZADOR 
JOVENTUT

Des de 
14/10/2013 fins 

30/04/17

Des de 
01/06/2017

SI CONVENI 
AJUNTAMEN

T DE 
FIGUERES

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

46 EDUCADOR/A 
SOCIAL

Des de 
01/09/2014

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 

SERVEIS 
SOCIALS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

47 TÈCNICA HABITATGE Des de 
04/06/2012

SI CONVENI 
OFICINA 

D’HABITATG
E

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021



48 TÈCNICA MEDI 
AMBIENT

 Des de  
08/05/2017 fins 

15/12/19

Des de 
15/01/20                              

SI PROGRAMA 
MEDI 

AMBIENT

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 
20/2021, 

interrompudament 
durant procés 

selecció

49 TÈCNICA 
COMPARTIDA 

JOVENTUT

Des de 
01/04/2011

SI CONTRACTE 
PROGRAMA 
JOVENTUT/C

ONVENI 
AJUNTAMEN

TS

SI Compleix els 
requisits art. 2.1 

de la Ley 20/2021

50 ENGINYER SAT Des de 
12/08/2019

SI PROGRAMA 
SAT / 

CONVENIS 
AJUNTAMEN

TS

NO NO 2.1No 
compleix art. 2.1 

de la Ley 
20/2021. No 

ocupada abans de 
la data 31 de 

desembre de 2017

51 TAG Des de 
18/10/2021

SI PROGRAMA 
MEDI 

AMBIENT

NO NO 2.1No 
compleix art. 2.1 
de la Ley 20/2021

*Quan s’indiqui una única data d’inici o bé, quan s’indiqui la data d’inici més recent, si no s’estableix expressament 
una data de finalització o cessament, s’entén que actualment aquesta plaça es troba ocupada.

Les places estructurals que són objecte d’estabilització, d’acord amb la informació analitzada 
en el quadre anterior, es poden subdividir en les següents àrees en les quals el CCAE té 
competència pròpia o delegada:

• Àrea de Serveis Socials: 14 places

Escala d’administració especial, subescala d’acord amb el grup:

GRUP A1: 1

GRUP A2: 12

Escala d’administració general, subescala auxiliar:

GRUP C2: 1



 Àrea de Medi Ambient: 6 places

Escala d’administració especial, subescala d’acord amb el grup:

GRUP A2: 4

GRUP C1: 1

GRUP C2: 1

 Àrea d’habitatge: 3 places

Escala d’administració especial, subescala d’acord amb el grup:

GRUP A2: 2

Escala d’administració general, subescala auxiliar:

GRUP C2: 1

 Àrea de joventut: 7

Escala d’administració especial, subescala d’acord amb el grup:

GRUP A2: 6

GRUP C1: 1

 Àrea de serveis generals: 1

GRUP A2: 1

Per altre costat, s’enumeren les places que no tenen la consideració d’estructurals, sinó que 
es tracta de places conjunturals, ja que no formen part de les competències pròpies o 
delegades i no s’integren en l’activitat ordinària del CCAE ni en el normal funcionament de 
l’Administració, d’acord amb la Resolució de la Secretaria d’Estat de Funció Pública de data 1 
d’abril del 2022 i l’informe jurídic de data 27 d’abril del 2022 i, per tant, aquestes places no 
s’han d’incloure ni en la modificació de la plantilla ni en el procés d’estabilització:

 Àrea de serveis socials:

Psicòleg SOAF, per ser una plaça a temps parcial, amb caràcter conjuntural, que no es 
pot considerar una activitat consolidada.

Psicòleg socioeducatius, per ser una plaça a temps parcial, amb caràcter conjuntural, 
que no es pot considerar una activitat consolidada.

Prospectora laboral, per ser una plaça a temps parcial, amb caràcter conjuntural, que no 
es pot considerar una activitat consolidada.



Personal projecte DIPSALUT, per ser un programa subvencionat concret i de durada 
determinada, no continuada i de caràcter no permanent.

1 tècnic de grau mig adscrit a un programa específic de l’Ajuntament de Sant Pere 
Pescador, per ser puntual, concret i de durada determinada, no continuada i de caràcter 
no permanent.

 Àrea de medi ambient:

GRUP A 2

1 Tècnic de medi ambient, per ser de programes de durada determinada que no formen 
part de l’activitat normal de l’àrea.

 Àrea de turisme

1 tècnica de turisme, per pertànyer a un programa de durada determinada que no forma 
part de l’activitat normal de l’àrea.

Una vegada aprovada la modificació de la plantilla, caldrà procedir a aprovar per decret de 
presidència l’oferta pública d’ocupació de l’estabilització i publicar-la al diari oficial 
corresponent.

Consta a l’expedient informe favorable del gerent del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Consta a l’expedient acord de la mesa de negociació de la Comissió Mixta i Paritària.

La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, en data 17 de maig del 2022, ha emès informe jurídic favorable.

La proposta de Decret del conseller de l’àrea de Recursos Humans és en els mateixos termes 
que la resolució que s’adopti.

Fonaments de dret

• Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

• Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local.



• Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals.

• Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública.

• 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.

• Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

• Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública.

• Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma 
laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació, i la transformació del mercat de 
treball

• L’òrgan competent per aprovar la modificació de la plantilla és el Ple del CCAE, 
d’acord amb l’article 22.2.1) LRBRL, l’article 52.2.j) TRLMRLC i l’article 10.l) del 
Reglament Orgànic Comarcal.

Prosposta de presidència al Ple

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

Primer.- Aprovar la modificació per ampliació, de la plantilla de personal funcionari del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a l’exercici 2022, amb la inclusió de les següents 
places estructurals:

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

      GRUP A1      GRUP A2     GRUP C1     GRUPC2
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL
Subescala tècnica superior              4
Subescala tècnica mitja          33



Subescala tècnica auxiliar            6
Subescala auxiliar           1

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala superior                               1
Subescala tècnica mitja
Subescala administrativa            4
Subescala auxiliar                  2

Segon.- Exposar l’expedient al públic, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des 
de l’endemà al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions 
davant el Ple. La modificació de la plantilla es considerarà definitivament aprovada si durant 
l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes per a resoldre-les.

Tercer.- Publicar la plantilla íntegra del personal de la Corporació, un cop aprovada 
definitivament, al tauler d’edictes de la Corporació, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el BOP Girona.

Quart.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’Administració General de l'Estat i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de trenta dies des de la seva aprovació.

Cinquè.- Comunicar l’adopció de l’acord corresponent al Departament d’Intervenció de la 
Corporació i a la Junta de Personal per al seu coneixement i efectes.

Sisè.- Autoritzar a la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució de l’acord anterior.”

El conseller delegat de l’àrea de Recursos Humans, Sr. Francesc Guisset, manifesta que es 
tracta d’una Proposta d’acord relativa a la modificació de la plantilla de personal de la 
Corporació per a l'exercici 2022, amb la inclusió de les places estructurals amb motiu del 
procés d’estabilització, i que cal que sigui aprovada pel Ple.
 
Explica que es tracta de l’aplicació i compliment d’allò disposat per la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i 
d’acord amb la “Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las 
orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público” de data 1/04/2022.

Comenta que el compliment de l’esmentada tramitació ha estat objecte de negociació a la 
Mesa de Negociació amb els representants dels treballadors, i que es compta amb els 



informes pertinents, tal com consta a l’expedient, dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal  
i de Secretaria, pel què es proposa el caràcter estructural de les places que es relacionen en 
format Excel i quines han de considerar-se que han de ser objecte d’estabilització.

 
Explica que de tot això i d’acord amb les consideracions que s’exposen, resulta que passaran 
a tenir el caràcter estructural, 51 places, i d’aquí la necessitat de modificar per ampliació la 
plantilla de personal funcionari (proposta d’acord núm. 1), i alhora, aprovar quines han de 
ser objecte d’estabilització, 31, en total, d’acord i pel compliment de la citada Llei 20/2021.
Per altra banda, diu que es conclou que no tenen el caràcter estructural, sinó conjuntural, 
un total de 7, tal i com es fa referència i es motiva al final de la part expositiva dels Fets de 
la Proposta.

Diu que es proposa finalment, publicar l’expedient per al·legacions i/o reclamacions, als 
efectes de la seva aprovació definitiva, i tot això, amb l’objecte de dictar-se el corresponent 
Decret d’Oferta Pública d’Ocupació, dins els terminis prefixats per la citada Llei, de totes les 
places que consten a la proposta i que han de ser objecte d’estabilització, tal com ha dit.

Tot seguit, la Sra. Estrems comenta que en primer lloc cal reiterar que aquest punt és prou 
important com per necessitar temps per estudiar-lo i parlar amb totes les parts interessades, 
cosa que rebent la informació fa quatre hores es fa totalment impossible.

Diu que celebren que passi pel ple amb l'acord de les parts però que també cal posar de 
manifest que els consta que aquest acord arriba una mica forçat pels tempos. Aquesta 
relació hauria d'estar publicada l'1 de juny i s'ha anat tard en tot el procés.
Manifesta que, per altra banda, també celebren que finalment s'hagi fet el procés sense 
tenir en compte quin és l'organisme o el conveni concret que es fa càrrec del pagament del 
sou i que s'hagi tingut en compte realment si la feina és estructural.
Diu que tal com havien comentat no podia ser que les places de serveis socials o joventut, 
per exemple, quedessin fora d'aquesta regulació per la procedència del seu pagament, tal 
com ja havia apuntat el seu grup en plens anteriors.
Creuen que de tota manera s'ha anat tard i que son conscients que la disposició que deixava 
clar aquest fet és de l'abril però la llei és de desembre de 2021, i d'altres consells comarcals i 
ajuntaments no només tenen publicades les places de fa temps sinó que ja estan fent els 
processos de selecció.
Diu que és per això que el seu grup s'abstindrà perquè, evidentment, no es poden posar en 
contra d'aquesta millora de llocs de feina a les trenta-una més vint persones que afecta però 
no poden donar suport al punt validant així tot el procés fet pel govern en aquest sentit, que 
consideren que hauria pogut fer-se amb més celeritat i consens. Per això el seu vot serà una 
abstenció.
A continuació, es sotmet la proposta a votació, essent el resultat de la mateixa el següent:



Vots a favor

13 dels consellers de Junts: Sra. Sònia Martínez i Juli, Sr. Agustí Badosa i Figueras, Sr. Josep 
M. Bernils i Vozmediano, Sr. Joan Cano i Yañez, Sr. Isidre Felip i Isern, Sr. Carles Fortiana i 
Costa, Sr. Joan Fuentes Pomés, Sra. Júlia Gil i Vilar, Sr. Esteve Gironès i Hernández, Sr. Àlex 
Hernández i González, Sr. Joaquim Morillo i Mañas, Sra. Anna Palet i Vilaplana i Sr. Alfons 
Vila i Cuadrado.
5 dels consellers de Candidatura de Progrés (CP): Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Pere 
Moradell i Puig, Sr. Àngel Posas i Agulló, Sr. Francisco Javier Marín Estany, Sr. Martí Sans i 
Pairutó.
1 de la consellera d’Alternativa Municipalista (Amunt): Sra. Dolors Pons Sais
1 del conseller de Ciutadans: Sr. Serafí Pérez Sánchez

Abstencions

10 dels consellers d’ERC-AM: Sr. Jordi Claparols i Pagès, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sra. Etna 
Estrems i Fayos, Sr. Salvi Güell i Bohigas, Sra. Ester Marcos i Jordà, Sra, Anna Massot i Font, 
Sra. Verónica Medina i Flores, Sr. Sergi Palomeras i Ferran, Sra. Anna Pérez i Mesquida i Sr. 
Joan Sabartés Olivet.

Vots en contra: Cap

La proposta, per tant, queda aprovada per majoria absoluta.

          23.-  Informes de presidència.-

El vicepresident primer, Josep Maria Bernils, informa sobre les xifres de persones refugiades 
d'Ucraïna que estan registrades a la comarca, a partir de les dades de que disposa la 
comissió de seguiment del tema que s'ha creat en el si del Consell Comarcal.

Explica que fins al dia d'avui s'han atès 617 persones, de les quals 249 són menors i que la 
majoria estan acollides de manera permanent a la comarca, ja sigui a través de familiars i 
amics, o bé en habitatges cedits o amb família acollidores.

Explica també que dels menors acollits, un total de 102 estan escolaritzats i que en aquestes 
xifres no hi ha les dades de la ciutat de Figueres.

Així mateix informa que, en haver-se observat un progressiu retorn dels refugiats i que les 
arribades de nouvinguts són molt reduïdes, s'ha decidit no convocar més reunions de la 



comissió i que la problemàtica passi a integrar-se dins l'activitat ordinària de les àrees de 
Benestar Social i Ensenyament.

A continuació, el vicepresident quart, Sr. Agustí Badosa, informa d'una propera reunió 
extraordinària del Consell d'Alcaldies per parlar de la problemàtica de l'energia eòlica a l'Alt 
Empordà.

24.-  Precs i preguntes.-

No n’hi ha.

No havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió quan són dos quarts de set de la 
tarda (18:30 h).

La presidenta,                        Certifico:                                        
                         La secretària

Sònia Martínez Juli                                                 Cristina Pou Molinet
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