JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a l’encàrrec de defensa jurídica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en
elprocediment d’interposició de recurs contenciós administratiu contra la desestimació
pressumpte del recurs d’alçada interposat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà contra la
resolució dictada per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.Aprovació.Fets
En data 21 de gener de 2009, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial va
dictar Resolució per la qual es va inscriure de forma definitiva la instal·lació de biogàs amb
motor alternatiu ABOCADOR DE PEDRET I MARZÀ, amb núm. 1207, en el subgrup b7.2 en
el Registre d’Instal·lacions de Producció d’Energia elèctrica en règim especial de Catalunya.
En data 22 de febrer de 2018, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial va
dictar resolució, sobre correcció d’errades de la Resolució de 21 de gener de 2009, per la
qual es va inscriure de forme definitiva en el Registre d’Instal·lacions de Producció
d’Energia elèctrica en règim especial de Catalunya la instal·lació de biogàs amb motor
alternatiu ABOCADOR DE PEDRET I MARZÀ amb núm. 1207, la qual estableix que on diu:
«Grup de classificació segons Art. 2 RD 661/2007: b.7.2» ha de dir: «Grup de classificació
segons Art. 2 RD 661/2007: b.7.1».
En data 16 d’abril de 2018, amb registre de sortida SALID2018-3209, el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà va presentar escrit d’interposició de recurs d’alçada contra la resolució
dictada per la Direcció d’Energia, Mines i Seguretat Industrial amb data 22 de febrer de
2018, abans esmentada, sol·licitant que es tingués per presentat i en la seva virtut procedís
a deixar sense efecte la resolució impugnada, sense perjudici que es procedeixi a la
modificació de la classificació del subgrup b.7.2 al subgrup b,7,1, amb efectes a partir de la
data de la resolució que s’impugna.
Ha transcorregut el termini sense obtenir resolució al recurs d’alçada presentat pel Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, entenent-se desestimat per silenci administratiu.
És per aquest motiu que el Consell Comarcal creu convenient interposar recurs contenciós
administratiu contra la desestimació pressumpte del recurs d’alçada abans esmentat, i atès
que no es disposa de personal suficientment qualificat i expert en la matèria cal
encarregar a personal extern la representació i defensa jurídica del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà en l’esmentat procediment.

Fonaments de Dret
-

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya.

-

Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

-

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

-

Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial

Per tot això, la Presidenta del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Encarregar la defensa jurídica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en el
procediment d’interposició de recurs contenciós administratiu contra la desestimació
pressumpte del recurs d’alçada interposat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà contra la
resolució dictada per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial a l’advocat
Sr. Narcís Pérez Moratones.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. Narcís Pérez Moratones, per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La presidenta,
Montserrat Mindan i Cortada

Certifico:
El secretari
Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a Expedient relatiu a Aprovació del conveni de col·laboració per a
pràctiques no laborals en empreses. Dins del Contracte programa 2016-2019 per a la
coordinació , la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Consell Comarcal en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al
Benestar Social i Polítiques d’igualtat. Fitxa 40.1
Fets
1- Que en la fitxa núm. 40.1 Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i
suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania en el
marc del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell comarcal en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, s’estableix la
possibilitat de fer pràctiques en empreses.
2-El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha expressat el seu interès per
formalitzar un conveni amb l’objecte de dur a terme un període de pràctiques no laborals que
es realitzaran en empreses de mercat oridnari o en administracions públiques.
3-El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té la voluntat de cooperar i col.laborar amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per el compliment de la Fitxa 40.1 del
contracte progama.
4-En data 10 d’abril de 2019 la Directora Tècnica de Benestar Social ha emès informe
favorable a l’aprovació del conveni esmentat.
Fonaments de dret
•

Llei 39/2015 d'1 d'octubre de 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).

•

Addenda del contracte programa 2016-2019 del Departament de Benestar Social

ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració per a pràctiques no laborals en empreses. Dins
del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació , la cooperació i la col.laboració en
matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al Benestr Social i Polítiques d’igualtat.
Fitxa 40.1
Segon.- 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.
Tercer. Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Quart. Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Cinquè. Facultar indistintament la presidenta, Sra. Montserrat Mindan Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.
Sisè.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera
sessió que se celebri."
RECURSOS
“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de
la seva notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos ".
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

