JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de representant a tarifa o mercat a la planta
de generació de l'abocador comarcal controlat de Pedret i Marzà en el mercat organitzat
d'electricitat espanyol.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2019 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de representant a a tarifa o mercat a la planta de generació de
l'abocador comarcal controlat de Pedret i Marzà en el mercat organitzat d'electricitat
espanyol; es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació per
procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 10 d’abril de 2019,
varen presentar oferta les empreses següents: Nexus Energia SA, Factor Energia SA i
Factor Energia España SAU
En data 15 d'abril de 2019 es va procedir a l'obertura de les ofertes presentades mitjançant
l'eina sobre digital i es va constatar que cap de les tres empreses que es van presentar a
la licitació van senyalar, a l’apartat primer de la declaració responsable en quin registre
(RELI/ROLECE) s’acreditava la seva capacitat jurídica i d’obrar.
Efectuat el corresponent requeriment, Nexus Energia SA va esmenar dintre de termini la
declaració, senyalant la inscripció de l'empresa al ROLECE, mentre que les empreses Factor
Energia SA i Factor Energia España SAU no van donar resposta al requeriment, per la qual
cosa procedeix la seva exclusió del procediment.
La Tècnica de l'àrea de Medi Ambient ha emès informe de data 31 de maig de 2019 amb la
valoració de l'oferta presentada per
Nexus Energia SA, d'acord amb els criteris
d’adjudicació quantificables de forma automàtica establerts a l’aparat G del quadre de
característiques del contracte i amb el resultat següent

Criteris d’adjudicació
Oferta econòmica, fins a 70 punts

NEXUS ENERGIA SA
70

Oferta tècnica, fins a 30 punts
•

Formació, fins a 8 punts

4 punts

•

Seguiment,fins a 5 punts

4 punts

•

Vies de comunicació, fins a 4 punts

4 punts

•

Informes, fins a 8 punts

8 punts

•

Servei atenció, fins a 5 punts

5 punts

TOTAL

95 punts

Fonaments de dret
-

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

-

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

-

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la llei.

-

Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient en funcions proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Excloure de la licitació les empreses Factor Energia SA i Factor Energia España
SAU.
Segon.- Adjudicar el contracte del servei de representant a tarifa o mercat a la planta de
generació de l'abocador controlat comarcal de Pedret i Marzà en el mercat organitzat
d'electricitat espanyol a favor de l'empresa Nexus Energia SA, amb CIF A62332580, pel preu
de 3.360,00€, IVA exclòs (4.065,60€, IVA inclòs).
El termini d'execució del contracte és de dos anys, prorrogable anualment fins a dos anys
més.
Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació per un import total de
4.065,60€, IVA inclòs, amb la periodificació següent:
Període

Import, IVA exclòs

Import total, IVA inclòs

2019

700,00€

847,00

2020

1.680,00€

2.032,8€

2021

980,00€

1.185,80€

3.360,00€

4.065,60€

TOTAL

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà
amb càrrec a la partida 1623.22699 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa
resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents.
Quart.- Designar com a responsable del contracte la cap de l’àrea de Medi Ambient, Sra.
Helena Valent Nadal.
Cinquè.- Atorgar poders notarials a favor de l’empresa ajudicatària, Nexus Energia SA, per
portar a terme l’activitat de representació a tarifa o mercat (apoderament legal per a l’accés
a la xarxa de distribució).
Sisè.- Establir que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini
màxim de tres dies, d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la notificació del present
acord i que la seva execució s’iniciarà el dia següent a la signatura dels poders notarials a
què es fa referència a l’apartat anterior.

RECURSOS
Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:
- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació."
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient en funcions,
Josep M. Cervera Pinart
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco L. Muñoz Cameo

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

Identificació de l’expedient
Expedient relatiu presentació de la candidatura i la sol·licitud per cobrir part dels costos
d’execució de projectes en la convocatòria de la Diputació de Girona ( Programes EuropeusBOP núm. 26, de 2 de febrer de 2019). “ Projecte sobre la valorització social i econòmica de
la pedra seca”, a la Diputació de Girona - AprovacióFets
1.-Descripció del projecte
Les construccions de pedra seca són un patrimoni comú arreu de la mediterrània. Els tipus de
pedra són diferents però la tècnica és comuna. Aquestes construccions tenen un gran valor
històric i cultural, malgrat la tècnica fràgil, han perdurat a través dels segles. Aquests
elements han configurat el paisatge del territori per la seva utilització intrínseca en les
tasques agrícoles, ramaderes i comercials, esdevenint així un element identificatiu de gran
valor per a cada zona.
La seva fragilitat es ben palesa, tot i el gran valor intangible que caracteritzen les
construccions de pedra seca, valor històric, cultural, ecològic o estètic, el seu mateix procés
de no utilització i manteniment, fan que actualment aquest patrimoni estigui en procés
d’abandonament i desaparició.
La Garriga d’Empordà la formen els municipis d’Avinyonet de Puigventós, Biure, Llers, Pont
de Molins i Vilanant. En aquest territori es troben nombroses construccions de pedra seca.
“Les barraques de pedra seca de la Garriga tenen certament un valor històric, ja que són un
element que permet explicar les formes de vida, d’explotació agrícola, i econòmica en
general, i les formes de propietat de tota aquesta àrea geogràfica. Tenen un valor
arquitectònic, etnològic, documental i tècnic, en tant que exemples de tècniques
constructives populars i de la seva evolució en un lloc concret. Així mateix, tenen un valor
paisatgístic, ja que configuren un paisatge característic, i un valor d’identitat per a tota la
zona on s’estenen”
Així doncs, proposem un projecte transversal que permeti la recuperació i posada en valor
del patrimoni de la pedra seca a la Garriga d’Empordà a partir de criteris com el treball en
xarxa amb els agents relacionats amb el territori, la complicitat amb l’entorn de l’actuació, la
realitat del sector de la pedra seca o la potencialitat de l’ofici i el patrimoni com a elements
motors per a la creació de desenvolupament local.
2.- Objectius

Els objectius d’aquest projecte són els següents:
 Valoritzar el patrimoni de la pedra seca com a recurs turístic sostenible.




Professionalitzar l’ofici de marger, recuperar l’ofici com a nou nínxol professional.
Implicar i sensibilitzar la població local en la revaloralització d’aquest patrimoni.

3.-EL PECT en el qual se circumscriu aquesta operació ha de permetre millorar els
paràmetres i criteris per donar un nou ús al patrimoni, l’ús de les noves tecnologies ha de
posar en valor el patrimoni de la Garriga, i la connexió de xarxes, tot fomentant un ús
sostenible i compatible amb la resta d’activitats econòmiques i la comunitat local.
4.-Aquesta operació que presentem se circumscriu a la zona de La Garriga. No obstant, és
molt important destacar que aquesta operació s’ha d’emmarcar en el context més ampli del
PECT «Patrimoni actiu: revalorització del patrimoni en desús a la demarcació de Girona», que
inclou totes les comarques de la província de Girona amb la seva riquesa i diversitat de
patrimoni cultural i natural.
- Vist l’informe de data 19 de juny de 2019 de la Cap d’àrea de Cultura i ensenyament.
- Vist la proposta del conseller en el qual proposa presentació de la candidatura i la sol·licitud
per cobrir part dels costos d’execució de projectes en la convocatòria de la Diputació de
Girona ( Programes Europeus- BOP núm. 26, de 2 de febrer de 2019). “ Projecte sobre la
valorització social i econòmica de la pedra seca”, a la Diputació de Girona

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).

-

-

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
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).
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).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).

-

-

Art. 31 del Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 8 i 9 del
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.
ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a al
selecció de projectes d'especialització i competitivitat (PECT) emmarcats en la RIS3Cat i
en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Edicte núm. 771 de la Diputació de Girona, que fa referència a la convocatòria del DGAPH
per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) en
l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, estableix les
bases per a la selecció i cofinançament de projectes dels ajuntaments i consells
comarcals i altres ens locals, universitats i entats sense finalitat lucrativa .

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de cultura, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent

ACORD
1.- Aprovar l'operació «Valorització turística i social del patrimoni» 2019-2021 que s’annexa.
2.- Que el pressupost i el detall del cofinançament previst de la operació és el següent:
Pressupost elegible de la operació: 230.000,00 €
Pressupost total (IVA inclòs): 261.500,00 €
Finançament previst de la operació:
Finançament propi: 0€
Finançament previst de la Generalitat / FEDER: 115.000€
Altre finançament previst:
Repartició per municipis.
MUNICIPI

2020

2021

Total

AVINYONET

17.800

17.800

35.600,00

BIURE

2.641,15

2.641,15

5.282,29

LLERS

13.749,50

13.749,50

27.499,00

PONT DE MOLINS

5.881,55

5.881,55

11.763,09

VILANANT

4,427,81

4,427,81

8.855,61

44.500,0

44.500,0

89.000,00

Finançament previst a la Diputació de Girona: 57.500,00€
3.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, una subvenció d'import 57.500 euros, per cobrir part
dels costos d'execució de projectes segons la convocatòria regulada: Programes Europeus ,
BOP núm. 26 de 6 de febrer de 2019.
4.- Facultar indistintament a la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.
5.- Donar-ne trasllat a la Diputació de Girona als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de cultura

Enric Gironella i Colomer

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo

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

Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’acceptació del finançament de 4.000,00 €, per part de la Diputació de
Girona, en el marc de la convocatòria per fomentar projectes i accions de promoció
econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE), anualitat 2019.
Fets
En data 2 d’abril d’enguany (RE 2019-3587) s’ha emès, per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, l’aprovació del finançament en el marc de la XSPLE (Xarxa de Serveis
Locals de Promoció Econòmica) per un import de 4.000,00 €, pels conceptes «Jornada
sensibilització per a la contractació de persones majors de 45 anys», «Premis Emprenedors
Alt Empordà» i «Revisió i actualització del pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament local
i l’ocupació a l’Alt Empordà».
S’adjunta com a document annex l’informe favorable emès per la cap de Promoció
Econòmica segons la proposta realitzada.

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).

-

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).

-

Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

-

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

-

Edicte d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria anticipada de sol·licituds de
subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments,

consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la XSLPE, de la Diputació
de Girona.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Acceptar el finançament en el marc de la XSPLE (Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica) de la Diputació de Girona, per un import de 4.000,00 € pels conceptes
«Jornada sensibilització per a la contractació de persones majors de 45 anys», «Premis
Emprenedors Alt Empordà» i «Revisió i actualització del pla estratègic en l’àmbit del
desenvolupament local i l’ocupació a l’Alt Empordà»

i consignar-ho a l’aplicació

pressupostària 65.46100.
Segon.- Facultar al president i al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin
per dur a terme el present acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona i a
l'àrea d'intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat en funcions de l'àrea de Promoció Econòmica,

Prenc raó,

En dono fe,
El Secretari,

Cap d’intervenció
Toñy Asensio Belmonte

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la renúncia 2 del finançament del programa Treball i Formació 2017.
Fets
En data 9 de novembre, des del Servei d'Ocupació de Catalunya, s'ha publicat l'Ordre
TSF/296/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
del Programa Treball i Formació i, en data 10 de novembre, s’ha publicat la convocatòria per
a l’any 2016 segons la resolució TSF/2496/2016.
En data 24/11/17 de 2019 (RE 2017-11998) es va rebre la resolució d’aprovació de la
directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per al finançament de 21 llocs de treball
(20 d’experiència laboral i 1 de coordinació) per un import de 261.413,00 €.
En data 15 de maig de 2018, la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, va
acordar el següent:
«Renunciar a tres llocs de treball de la línia panp 6 mesos (2017-panp-6-spoo-0095)
per un import de 28.320,00 €. El motiu de les renúncies és el següent: 2 renúncies
per manca de candidats interessats i 1 plaça per no ser DONO la persona
seleccionada (es va oblidar de segellar). Les renuncies són:

Renúncia 1
Experiència laboral i formació línia PANP 6 mesos
3 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte
Formació 3 persones *20 hores *3 €/hora
Total

28.140,00 €
180,00 €
28.320,00 €

«Acceptar el finançament de 233.093,33 €, segons el següent detall, per a la
contractació de 18 persones en el marc del programa Treball i Formació (17 en la
línia d’experiència laboral i 1 en la línia de coordinació).

Pressupost acceptat per línies
1) Experiència laboral i formació línia PANP

141.420,00 €

3 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes

56.280,00 €

9 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte

84.420,00 €

Formació 12 persones *20 hores *3 €/hora

720,00 €

2) Experiència laboral i formació línia PRMI
2 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte
Formació 2 persones * 20 hores * 3€/hora

18.880,00 €
18.760,00 €
120,00 €

3) Experiència laboral i formació línia DONA
3 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte
Formació 3 persones * 20 hores * 3€/hora

56.460,00 €
56.280,00 €
180,00 €

4) Coordinació i suport tècnic, línia COOR
1 contracte de 7 mesos * 16.333,33 €/contracte
Total

16.333,33 €
16.333,33 €
233.093,33 €

«Informar que, abans de presentar la candidatura, es va fer una prospecció prèvia
per assegurar les contractacions demanades. Inicialment, es volien demanar 28 llocs
de treball i finalment se’n van demanar 20. Abans de fer la sol·licitud de finançament
es va renunciar a 8 llocs de treball.»
«Retornar la bestreta cobrada dels 3 contractes de la línia panp 6 mesos (2017panp-6-spoo-0095) als quals es renuncia, per un import de 22.656,00 €, que es
correspon al 80% de l’import renunciat de 28.320,00 €. L’ingrés s’ha de fer al
compte corrent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya compte 2100-1183-350200135636, IBAN: ES3521001183350200135636 amb el següent concepte «Retorn
bestreta 2017-panp-6-spoo-0095 de 3 contractes»»
En data 2019-05-06 es va entrar al registre del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb
número 9056/24331/2019, els fulls normalitzats de la renuncia i el retorn anteriors, així com
el justificant bancari corresponent.
En data 28 de maig d’enguany, es va entrar al registre del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, dos escrits (amb números 9056/28432/2019 i 9056/28434/2019) amb
l’actualització dels models justificació econòmica del projecte SOC009/17/00095, per adaptarlos als criteris de mòduls econòmics i per esmenar un error.
En data 7 de juny d’enguany, s’ha observat que no es va poder justificar, a la memòria
tècnica, els treballs duts a terme per la Sra. Maria Pilar Otero (INRI) de la línia DONA, que va
causar baixa per defunció, als 15 dies de ser contractada; ni els treballs duts a terme pel
senyor David Llastarri, de la línia PRMI 6, que va causar baixa per una altra feina, de caràcter
fixe, al mes d’estar contractat.

Atès que es va cobrar la corresponent bestreta, dels dos llocs de treball especificats a
l’apartat anterior, és necessari retornar-la per no haver-se gastat, ni justificat tècnicament
pels dies que van estat contractats. L’import dels dies que van estar contractats seran
finançats pels Ajuntaments de Castelló d’Empúries i de Vilafant, respectivament.
L’import de la renúncia es de 28.260,00 €, segons el següent detall:

Renúncia 2

Import

2) Experiència laboral i formació línia PRMI

9.440,00 €

1 contracte de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte
Formació 1 persona * 20 hores * 3€/hora

9.380,00 €
60,00 €

3) Experiència laboral i formació línia DONA
1 contracte de 12 mesos *18.760,00 €/contracte
Formació 1 persona * 20 hores * 3€/hora

18.820,00 €
18.760,00 €
60,00 €

Total

28.260,00 €

Per una altra banda, cal renunciar a 133,72 € del concepte d’experiència laboral de la Sra. M.
Isabel Lozano Calderon, de la línia 2017/dona/12/spoo/00095. Aquesta renúncia és
necessària per complir la condició que els ingressos no superen els costos de l’actuació. En
aquest cas, s’ha cobrat 707,77 € de la Seguretat Social, per haver estat de baixa. No es
retorna la part proporcional de la bestreta, en espera de la liquidació final del programa per
part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Concretament:

Concepte: Experiència Laboral M. Isabel Lozano

Import

Total cost contractació

19.334,05 €

Finançament TRFO 17

-18.626,28 €

Finançament Seguretat Social

-707,77 €

Finançament Ajuntament Castelló E.

0,00 €

Total

0,00 €
Concepte: Finançament SOC
Import finançament inicial
Renúncia per complir condició LGS (A)
Import finançament definitiu

Import
18.760,00 €
-133,72 €
18.626,28 €

S’adjunta informe favorable de la cap de Promoció Econòmica segons la proposta feta.

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).

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats socials i
econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

-

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 estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

-

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

-

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

-

Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.

-

Resolució TSF/2162/2017, d'1 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

-

Resolució d’aprovació de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per al
finançament del programa Treball i Formació 2017 – 18 de data 24 de novembre de
2017. encions per al Programa Treball i Formació del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent

ACORD

Informo favorablement del següent:
Primer.- Renunciar al finançament d’un lloc de treball, de la línia DONA i número
d’expedient 2017/DONA12/SPOO/00095, per import de 18.820,00 €. La causa és la baixa per
defunció de la persona contractada, la Sra Maria Pilar Otero (INRI), als 15 dies de ser
contractada. El detall és el següent:

Renúncia línia DONA 2017/DONA12/SPOO/00095
Renúncia concepte experiència laboral d’una participant

Import
18.760,00 €

Renúncia formació 1 participant
Total

60,00 €
18.820,00 €

Segon.- Renunciar al finançament d’un lloc de treball de la Línia PRMI 6 i número
d’expedient 2017/PRMI/6/SPOO/00095, per import de 9.440,00 € . La causa és la baixa per
una altra feina, de caràcter fixe, per la persona contractada, el Sr. David Llastarri, al mes de
ser contractat. El detall és el següent:

Renúncia línia PRMI6 2017/PRMI/6/SPOO/00095
Renúncia concepte experiència laboral d’un participant

Import
9.380,00 €

Renúncia formació 1 participant
Total

60,00 €
9.440,00 €

Tercer.- Renunciar al finançament de la línia 2017/dona/12/spoo/00095, per un import de
133,72 € pel concepte d’experiència laboral de la Sra. M. Isabel Lozano Calderon. La causa és
el compliment de la condició que el finançament no pot superar el cost de l’actuació. En
aquest cas no es retorna la part proporcional de la bestreta, en espera de la liquidació final
del programa per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Quart.- Retornar la bestreta cobrada d’un lloc de treball, de la línia DONA i número
d’expedient 2017/DONA12/SPOO/00095, per import de 15.056,00 €, que es correspon al
80% de l’import renunciat de 18.820,00 €.
Cinquè.- Retornar la bestreta cobrada d’un lloc de treball, de la línia Línia PRMI 6 i número
d’expedient 2017/PRMI/6/SPOO/00095, per import de 7.552,00 €, que es correspon al 80%
de l’import renunciat de 9.440,00 €.
Sisè.- Informar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que:
6.1) L’actualització de l’import de la subvenció, restada la renúncia de 15/5/19 i
l’actual, és de de 204.833,33 €, segons els següents detalls:

Import actualitzat de la subvenció
1) Experiència laboral i formació línia PANP

141.420,00 €

3 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes

56.280,00 €

9 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte

84.420,00 €

Formació 12 persones *20 hores *3 €/hora

720,00 €

2) Experiència laboral i formació línia PRMI
1 contracte de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte
Formació 1 persona * 20 hores * 3€/hora

9.440,00 €
9.380,00 €
60,00 €

3) Experiència laboral i formació línia DONA

37.506,28 €

2 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte

37.520,00 €

133,72 € experiència lab. de M. Isabel Lozano (*)

-133,72 €

Formació 2 persones * 20 hores * 3€/hora

120,00 €

4) Coordinació i suport tècnic, línia COOR
1 contracte de 7 mesos * 16.333,33 €/contracte
Total

16.333,33 €
16.333,33 €
204.699,61 €

(*) Necessari per complir la condició que el finançament no supera el cost de
l’actuació.
Pressupost demanat i aprovat (1)

261.413,33 €

Renúncia 1, 3 contractes (E.L. i formació) PANP (2)

-28.320,00 €

Pressupost acceptat (3 = 1 – 2)

233.093,33 €

Renúncia 2, 1 PRMI6 i 1 DONA (E.L. i formació) (4)

-28.260,00 €

Renúncia 2, 133,72 € de DONA (E.L. M.I.Lozano) (5)
Import actualitzat (3 – 4 - 5)

-133,72 €
204.699,61 €

6.2) L’actualització de l’import de la bestreta, restada el retorn de la renúncia 1 de
7/3/2019 i l’actual, és de de 204.833,33 €, segons el següent detall:

Bestreta inicial segons el pressupost aprovat

209.130,66 €

Retorn de la bestreta de la renúncia 1 (7/3/19)

-22.656,00 €

Retorn de la bestreta de la renúncia 2 (actual)

-22.608,00 €

Import actualitzat de la bestreta

163.866,66 €

Setè.- Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que:
Ingressi l’import de 15.056,00 € al compte corrent del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, compte 2100-1183-35-0200135636, IBAN: ES3521001183350200135636,
amb el següent concepte «Retorn bestreta 2017/DONA12/SPOO/00095 d’un
contracte».
Ingressi l’import de 7.552,00 € al compte corrent del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, compte 2100-1183-35-0200135636, IBAN: ES3521001183350200135636,

amb el següent concepte «Retorn bestreta 2017/PRMI/6/SPOO/00095 d’un
contracte».
És necessari fer dos ingressos diferents perquè es corresponen a dos línies de
finançament diferents.
Envii els justificants bancaris del retorn de les bestretes, a la cap de Promoció
Econòmica, per a què ho trameti adjunt al model oficial de renúncia, al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
Vuitè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Girona, i a
l’Equip de Justificació Econòmica de la delegació de Girona d’aquest organisme.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que
l'ha dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat en funcions de l'àrea de Promoció Econòmica
Manel Toro i Coll

Prenc raó,
Cap d’Intervenció,

En dono fe,
El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte

Francisco Muñoz Cameo

