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Exp. 2021/117-Clau 03.01.03
Eva Ortiz Tudela, secretària del Consorci de l’Alta Garrotxa,
NOTIFICO:
Que el president del Consorci de l’Alta Garrotxa, en data 24 de setembre de 2021, va
dictar el Decret següent:
“Antecedents
L’espai natural protegit de l’Alta Garrotxa compta amb un patrimoni natural de gran
valor. Degut a la seva geologia i hidrologia, a l’Alta Garrotxa s’hi troben diversos
cursos fluvials de gran bellesa amb els corresponents tàxons i hàbitats d’interès. En
aquests cursos, es practica el descens de barrancs, activitat que cada cop compta
amb més usuaris i que efectivament pot afectar els valors naturals de l’espai, alguns
considerat d’interès comunitari a nivell europeu.
En aquest context, durant l’any 2020 es va aplicar una regulació provisional aprovada
a principis del mateix any acordada amb el Departament competent en la gestió de
l’espai natural (Regulació provisional per a la pràctica de l’escalada i del descens de
barrancs a l’Alta Garrotxa).
Finalment, el Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l’Alta Garrotxa,
aprovat al febrer de 2021, s’inclou la regulació d’aquesta activitat, on es detallen les
zones on es pot practicar, el nombre de places màxim i el règim de reserva.
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Per facilitar el desenvolupament de l’activitat d’acord amb el marc legal existent, s’ha
creat un aplicatiu que permet facilitar la gestió de les reserves per practicar el descens
de barrancs, automatitzant gran part del procés i garantint que es segueixin les
limitacions diàries previstres al marc normatiu. Tanmateix, durant el desenvolupament
de l’aplicatiu s’hi va detectar la necessitat legal i tècnica d’adaptar-lo a la certificació
electrònica segons els condicionants tècnics del Consorci de l’Administració Oberta de
Catalunya (Consorci AOC) per tal de poder incorporar la identificació dels usuaris de
manera fiable i poder incloure-hi signatures electròniques per validar i autoritzar
l’activitat.
És per aquest motiu que des del Consorci s’ha considerat necessari fer la contractació
menor de serveis per l’adaptació de l’aplicació de reserva de barrancs de l’Alta
Garrotxa a la certificació electrònica segons condicionants tècnics de l’AOC.
Consta a l'expedient administratiu l'informe tècnic que justifica la necessitat de la
contractació, en compliment dels requisits que determina la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa a contractes menors i els
pressupostos sol·licitats que es proposen adjudicar. També hi consta l’informe de
secretaria en compliment de la DA Tercera de la Llei 9/2017.
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Fonaments de dret
Article 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Base 27.2. de les Bases d’execució del pressupost.
Acord de delegació de la Comissió Executiva al president de data 10 de febrer de
2020.
Per tot l'anterior
Decreto:
1. Adjudicar el contracte menor de serveis següent:
EMPRESA

Finismedia S.C.

CIF

CONCEPTE

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CIF J55119499

Adaptació de
l’aplicació de reserva
de barrancs de l’Alta
Garrotxa a la
certificació electrònica
segons condicionants
tècnics AOC

2021 1721 22706
“Estudis i treballs
externs”

PREU
Base
IVA

1.365,00 €
286,65 €
1.651,65 €

La durada del contracte serà fins el dia 31 d’octubre de 2021.
2. Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que
s'indica en el punt anterior i una vegada realitzada la prestació, que s’incorpori la
factura i es tramiti, si s’escau, el seu pagament.
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3. Fer constar que en l’expedient queda acreditada la necessitat de contractar; que no
s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.

Notificació
1. Notificar aquests acords als interessats i al Servei de Gestió Econòmica del Consell
Comarcal de la Garrotxa.

Publicitat
1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.”
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RECURSOS:
Contra la present resolució, que és definitiva en la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat la present resolució en el termini d'un mes a comptar a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació o publicació
d’aquesta resolució. Si transcorre un mes des de la interposició del recurs sense ser notificada resolució expressa, s’entendrà
desestimat i en aquest cas es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en
el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al qual s'hagi d'entendre presumptament desestimat, sense perjudici d'interposar
qualsevol altre recurs que cregui oportú. No es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament el
recurs de reposició o es pugui entendre presumptament desestimat. Si no s’interposa recurs de reposició es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l’endemà de la recepció d’aquesta resolució davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica
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La secretària
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