Res: 2020/421
R/N:06/JS /rs (Núm. Exp: 2020/1618

2.- DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a l'acceptació de la donació econòmica de la Fundació Bancària Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona per a l'execució del Projecte Okup'Alt 2020.
Fets

Atès que l’àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en el seu Programa de
Formació i Ocupació del Pla d’Actuació Comarcal de Joventut 2020 impulsa el Projecte
Okup'Alt, dirigit a oferir formació professionalitzadora a joves de 16 a 24 anys de la nostra
comarca.
Atès que el Projecte Okup'Alt és una proposta innovadora, impulsada pel Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i que té el suport dels ajuntaments i del teixit empresarial del nostre propi
territori, a més de la d'altres entitats compromeses amb qui compartim els mateixos objectius.
Atès que la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contempla entre els
seus objectius la realització d'obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb
institucions del país, atenent les diferents necessitats de la societat.
Atès que la missió de la Fundació Bancària “La Caixa” es contribuir al progrés de les persones
i de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de
programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions
eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables en quant als seus resultats i susceptibles de
ser transferides a altres entitats.
Atès que la Fundació Bancària “La Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals,
científics i mediambientals amb una vocació transformadora.
Atès que la despesa per a la realització del Projecte Okup'Alt 2020, prevista en el pressupost
de l'Àrea de Joventut per a l'any 2020, a càrrec de la partida de despeses 60.3371.22610 del
Projecte de Formació i Ocupació, es va aprovar i autoritzar mitjançant un acord de la Junta de
Govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 4 de febrer de 2020.

Atès que és voluntat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona “La
Caixa”, fer una donació econòmica per un import de 4.000,00 € (Impostos inclosos, si s'escau)
per la qual es promogui la realització del projecte Okup‘Alt 2020 de Promoció de l’Ocupació
Juvenil, que es farà efectiva mitjançant transferència a un compte bancari de CaixaBank obert
a nom del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, un cop presentat un document de sol·licitud de
pagament.
Atès que en data 17 de novembre de 2020, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions
de Barcelona “La Caixa”, fa l’ingrés de la donació econòmica al compte bancari del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
Per part dels serveis jurídics no consta cap informe.
Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut s’ha informat favorablement la present
Resolució.
Fonaments de dret
-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

-

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

-

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).

-

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).

-

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

-

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-tracions
públiques

-

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

-

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidència, d’acord amb el
Decret de Presidència amb número de resolució 2019/232 de data 16 de juliol de 2019.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Acceptar la donació econòmica de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions
de Barcelona per a l'execució del Projecte Okup'Alt 2020, per un import de 4.000,00 €.

Segon.- Notificar-ho a la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona “La
Caixa”, així com a les àrees administratives de Serveis Econòmics i de Joventut d’aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als legals efectes adients.

Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que tingui lloc.

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la
seva publicació.
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.

Prenc raó,
Cap d'intervenció
Toñy Asensio Belmonte
La presidenta,

En dono fe
El secretari,

Sònia Martínez Juli

Cristina Pou Molinet

Res: 2020/426
R/N:07/CC/lf (Núm. Exp: 2020/1636)

3.- DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a l'aprovació de la candidatura del programa TRFO 20 línia DONA i COOR del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i sol·licitud de finançament al Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya.
Fets
La Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any
2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del Programa Treball
i Formació.
En la present resolució es pre - assignen 4 contractes de treball, de la línia DONA, al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà podrà ser beneficiari del programa, contractar als
participants i destina’ls als Ajuntaments participants, sempre i quan es compleixi La Base 5.1
de l’annex 1 de l’ordre TSF/156/2018. El tercer paràgraf diu literalment que «les activitats a
realitzar per les persones destinatàries han de ser competència de l'entitat beneficiària, (...).
Quan es tracti d'una entitat supramunicipal, les activitats a realitzar per les persones
destinatàries, també podran ser atribuïdes a l'entitat beneficiària per delegació de
competències, d'acord amb l'establert als articles 9 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic».
Les tasques a dur a terme han de ser addicionals i no poden tenir caràcter estructural.
Els Ajuntaments participants són Garriguella, Maçanet de Cabrenys i Palau de Santa Eulàlia.
Per dur a terme el programa és imprescindible la contractació d’una persona de coordinació,
que supervisarà el bon funcionament del programa, desplaçant-se a cada municipi, de forma
periòdica, per fer l’acompanyament a la inserció laboral dels participants, la vigilància en
matèria de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) i si cal formació, tramitar els temes relacionats
amb RRHH (control de presència, vacances, possibles baixes laborals, etc), organitzar la
formació transversal obligatòria (sales, logística, control de l’assistència, entre altres) i
gestionar el GIA i el CTR, preparar les memòries tècniques i totes les incidències que es puguin
produir en el marc del programa.
La normativa del programa marca que és necessari subscriure's a:

1) La pròrroga de 2020, de l'Acord signat l'any 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la
normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a
demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La pròrroga té data de 15 de maig d’enguany, i està
signada pes representants de la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de
Treballadors de Catalunya i el conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
L'acord el sou brut que han de percebre els treballadors contractats en el marc del programa
Treball i Formació, així com les indemnitzacions per finalització de contracte.
2) Al codi ètic, establert a l’annex 2 de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i
Formació. L’annex 2 detalla els principis ètics i regles de conducta, als quals les persones
beneficiàries de subvencions o ajuts, han d’adequar la seva activitat, i efectes, d’un eventual
incompliment d’aquests principis.
La data màxima per enviar, per EACAT, el model de sol.licitud de finançament és el 27 de
novembre d’enguany.
Al gestor d’expedients hi consta la proposta de conseller delegat de l’ àrea de Promoció
Econòmica així com els documents annexes relacionats al peu de la present resolució.
Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Promoció Econòmica s’ha informat favorablement la
present proposta.
Fonaments de dret
-

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS). 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 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

-

Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic. Llei de l’organització comarcal de Catalunya
(TRLOCC).
-

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).

-

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

-

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/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

-

Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació.

-

Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació.

-

Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a
l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del
Programa Treball i Formació.

-

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidenta del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà de conformitat amb l’article 13.1 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.

RESOLUCIÓ:

Per tant, resolc :
Primer.- Aprovar les condicions de participació en el programa TRFO línia DONA i COOR, que
s’adjunta com a document annex 1.

Segon.- Acceptar les sol·licituds dels Ajuntaments de Garriguella, Maçanet de Cabrenys i
Palau de Santa Eulàlia.

Tercer.- Aprovar l'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la pròrroga de 2020, de
l'Acord signat l'any 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la
contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats
en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, Aquest acord s'adjunta com a annex 2.

Quart.- Adherir-se al codi ètic, establert a l’annex 2 de l’Ordre TSF/156/2018, on es detallen
els principis ètics i regles de conducta, als quals les persones beneficiàries de subvencions o
ajuts, han d’adequar la seva activitat, i efectes, d’un eventual incompliment d’aquests principis.
Aquest codi s’adjunta com a annex 3.

Cinquè.- Aprovar la memòria del programa Treball i Formació (TRFO) 2020 línia DONA i
COOR, que s’adjunta com a annex 4.

Sisè.- Sol·licitar el finançament del programa Treball i Formació Alt Empordà 2020 línia DONA
i COOR, al Servei d’Ocupació de Catalunya, per contractar a 3 persones, a jornada completa,
durant 12 mesos, i a una persona de coordinador 6 h a la setmana durant un any, per l’import
total de 64.277,64 €, desglossat de la següent manera:
Línia DONA

57.622,68 €

3 contractes * 18.759,96 €/contracte

56.279,88 €

60 hores formació * 3 participants * 7,46 €/h.

1.342,80 €

Linia COOR
6 hores setmana * 21,33 € hora * 52 set/any
Total

6.654,96 €
6.654,96 €
64.277,64 €

Setè.- Iniciar els tràmits de delegació de competències municipals, al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, per a les tasques definides a la memòria del programa Treball i Formació 2020
línia DONA i COOR. L’aprovació d’aquest conveni haurà de tenir data anterior a l’inici de les
contractacions.

Vuitè.- Iniciar els tràmits per aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i els Ajuntaments participants per a la realització del Programa Treball i Formació
2020 línia DONA i COOR, del Servei d'Ocupació de Catalunya. L’aprovació d’aquest conveni
haurà de tenir data anterior a l’inici de les contractacions.

Novè.- Sotmetre la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern per a la seva
ratificació.

Desè.- Facultar al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur a terme el
present acord.

Onzè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i als
Ajuntaments de Garriguella, Maçanet de Cabrenys i Palau de Santa Eulàlia.

Dotzè.- Comunicar aquest acord a les àrees de Recursos Humans i 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 recepciód'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 president,

En dono fe
El secretari,

Sònia Martínez Juli

CRISTINA POU MOLINET

Relació d’annexes adjunts:

Annex 1.- Condicions de participació en el programa TRFO línia DONA i COOR
Annex 2.- Pròrroga de 2020, de l'Acord signat l'any 2016 adaptat a les noves convocatòries i
a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a
demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Annex 3.- Codi ètic, establert a l’annex 2 de l’Ordre TSF/156/2018, on es detallen els principis
ètics i regles de conducta, als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts, han
d’adequar la seva activitat, i efectes, d’un eventual incompliment d’aquests principis.
Annex 4.- Memòria del programa Treball i Formació 2020 línia DONA i COOR.

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom VWEBABSIS de la
seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.

R/N:14//mr (Núm. Exp:2020/1007)

4.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la renúncia de subvenció otorgada per l'Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) per a projectes d’acollida i inclusió social de
joves en risc d’exclusió.
Fets
1. DIPSALUT, Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona va obrir
una convocatòria de Subvencions per a projectes d’acollida i inclusió social de joves
en risc d’exclusió, destinada a consells comarcals de la demarcació de Girona i ens
que en depenen als que tenen delagades les competències d’atenció social.
2. Les bases que regeixen aquestes subvencions es van publicar al BOP de Girona núm.
127, de 3 de juliol de 2020.
3. La convocatòria es va publicar al BOP de Girona núm. 129, de 7 de juliol de 2020.
4. L'Àrea de Benestar Social d'aquest Consell Comarcal va participar en aquesta
convocatòria amb el projecte de Creació d’un Servei d’Habitatge Temporal per a noies
joves migrades soles majors de 18 anys per a les Comarques Gironines. Es va sol.licitar
l’import de 40.000,00€
5. En data 8 de setembre de 2020, la Junta de Govern del Consell Comarcal va aprovar
la sol.licitud de presentació
6. En data 15 de setembre DIPSALUT, Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona ha resolt la convocatòria atorgant al Consell Comarcal 22.571,35
€
7. El projecte presentat tenia un pressupost total de 50.000 €, dels quals els Consell
Comarcal de l’Alt Empordà es comprometia a finançar la quantitat de 10.000 €,
corresponents al 20% del cost total del projecte. D’acord amb la resolució de
l’esmentada convocatòria, el percentatge de cofinançament per part del Consell
Comarcal ha augmentat fins al 45,14%. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà no pot
assumir un cost de cofinançament tant elevat.
8. Amb el finançament atorgat per al projecte el Consell Comarcal de l’Alt Empordà no
pot garantir una execució tècnica de qualitat que garanteixi el bon funcionament del
servei. El Consell Comarcal ha plantejat la necessitat de treballar aquest projecte a

partir de la col·laboració interadministrativa entre les diferents administracions
públiques implicades en aquest àmbit d’intervenció però no ha obtingut una resposta
satisfactòria que permeti tirar-lo endavant.
9. La directora tècnica de Benestar Social ha informat favorablement a la renúncia de
subvenció otorgada per l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (DIPSALUT) per a projectes d’acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió
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 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

•

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord
amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social , proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Renunciar a la subvenció otorgada per l’ Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (DIPSALUT) amb el projecte de Creació d’un Servei d’Habitatge Temporal
per a noies joves migrades soles majors de 18 anys per a les Comarques Gironines, elaborat
per l'àrea de Benestar
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (DIPSALUT) per al seu coneixement i als efectes legals adients.

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 de l'àrea de Benestar Social,

En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet

R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2020/1349)

5.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació dels serveis professionals de manteniment dels webs i
aplicacions online de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. a)
Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.Fets
L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 30 d’octubre
de 2020 en què s’informa favorablement la contractació dels serveis professionals de
manteniment dels webs i aplicacions online de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.
D'acord amb aquest mateix informe, la Sra. Lorena Capel és qui va desenvolupar les
aplicacions informàtiques i és propietària, titular i/o distribuïdora del codi font i les pàgines de
les llibreries que permeten el funcionament de les pàgines webs i bases de dades destinades
a la gestió per al seguiment i comunicació de les dades dels serveis de l’àrea de medi ambient.
A causa dels canvis legislatius i a les millores tecnològiques, aquest programari requereix un
manteniment i unes actualitzacions, servei que només pot realitzar aquesta empresa, que n'és
la propietària intel·lectual.
Per part del Consell Comarcal s'estima convenient aquesta contractació per tal d'assolir els
objectius que s'indiquen a l'esmentat informe memòria.
La competència objecte d'aquesta contractació és un competència delegada atès que està
vinculada a serveis delegats al Consell Comarcal.
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques.
El plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació han estat informats
favorablement pels serveis jurídics de la corporació en data 10 de novembre de 2020.
Existeix crèdit suficient a l’aplicació 45 1722 22600 del vigent pressupost del Consell Comarcal.
Fonaments de dret

•
•
•
•
•
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú d) Llei 7/1-985, de 2
d’abril, de Bases de Règim Local
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, en allò que no s'oposi a la llei.
L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord
amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol
de 2019.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següents
ACORDS
Primer. Aprovar l'informe memòria emès per la cap de l'àrea de Medi Ambient en data 30
d’octubre de 2020.
Segon.- Iniciar l'expedient de contractació dels serveis professionals de manteniment dels
webs i aplicacions online de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació
Quart . Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors de la contractació de l’esmentat servei.
Cinquè. Convocar la licitació dels serveis professionals de manteniment dels webs i aplicacions
online de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per procediment
negociat sense publicitat ni concurrència, per raons de protecció d’exclusiva, inclosos els drets
de propietat intel.lectual i industrial, amb un pressupost base de licitació total de 119.142,50€
, que més 25.019,92 € en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 144.162,42€, i una durada
de tres anys i set mesos.
Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de
144.162,42€ amb la periodificació següent:
Període
2020

Import IVA exclòs

IVA (21%)

Import total

15.000,00 €

3.150,00 €

18.150,00 €

2021
2022
2023
2024
TOTAL

29.755,00€

6.248,55 €

36.003,55 €

29.755,00 €

6.248,55 €

36.003,55 €

29.755,00 €

6.248,55 €

36.003,55 €

14.877,50 €

3.124,27 €

18.001,77 €

119.142,50 €

25.019,92 €

144.162,42 €

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2020 s’efectuarà amb
càrrec a la partida 45 1722 22600 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents.
Setè. Convidar la Sra. Lorena Capel Hernández, propietària intel.lectual del programari,
perquè en el termini de quinze dies naturals a comptar des del següent a la recepció de la
invitació pugui presentar la seva proposició.
Vuitè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal per tal que l’empresa convidada pugui accedir als plecs i a la resta d’informació
necessària per presentar la seva proposta.
Novè. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.
Desè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

RECURSOS
Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:
- Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la
interposició del recurs contenciós administratiu. La interposició del recurs especial en matèria
de contractació requerirà anunci previ mitjançant escrit presentat davant aquest òrgan de
contractació. El termini per presentar aquest anunci previ, així com per interposar el recurs
especial en matèria de contractació pública, serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la data fefaent de la publicació de l’acte impugnat en el Perfil de contractant. Un cop
anunciat prèviament a l’òrgan de contractació la intenció d’interposar el recurs especial, la
presentació de l’escrit d’interposició del recurs haurà de fer-se en el registre del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic, amb seu a Barcelona, o en el de l’òrgan de contractació.
Contra la resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedirà la

interposició del recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució
- 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.
La consellera delegada de l'àrea
de Medi Ambient

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou Molinet

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2018/716)

6.- 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 d'atenció psicològica a dones adultes víctimes de
violència masclista i de gènere del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell
Comarcal.- Pròrroga.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 9 d’octubre de 2018 es va adjudicar el contracte del
servei d'atenció psicològica a dones adultes víctimes de violència masclista i de gènere del
Servei d'Informació i Atenció a la Dones del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a favor de la
Sra. Mònica Borrelles Ferré, amb NIF núm. 52.424.035C.
El contracte es va adjudicar per un import anual de 28.500,00€, IVA exempt, i per una durada
de dos anys, prorrogables anualment, amb un màxim de dues pròrrogues. La seva
formalització va tenir lloc el dia 23 de gener de 2019 i la seva execució s’inicià l’1 de febrer de
2019.
Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, amb motiu d’una resolució de
l’Agència Tributària, es va disposar modificar el tipus d’IVA aplicable al servei, el qual va passar
al 10 % , amb la qual cosa la despesa anual del contracte passà a ser de 31.350,00€.
En data 31 de gener de 2021 finalitza el termini d’execució del contracte
La directora de l’àrea de Benestar ha emès informe de data 30 d'octubre de 2020 en què
proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria del servei.
Fonaments de dret
•
•

•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (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, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

•

L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Per tant, el conseller delegat de l’àrea de Benestar proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
Primer.- Que es prorrogui en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del
servei d'atenció psicològica a dones adultes víctimes de violència masclista i de gènere del
Servei d'Informació i Atenció a la Dones del Consell Comarcal de l'Alt Empordà subscrit amb
la Sra. Mònica Borrelles Ferré, de manera que els efectes administratius i econòmics de la
pròrroga seran des de l’1 de febrer de 2021 fins al 31 de gener de 2022.
Segon.-Autoritzar i disposar una despesa màxima de 28.737,50€, IVA (10%) inclòs, i de
2.612,50€, IVA (10%) inclòs, amb càrrec a l’aplicació 40.2311.22799 dels pressupostos dels
exercicis 2021 i 2022, respectivament, per atendre la despesa derivada de la pròrroga de
l’esmentat servei, de forma condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Tercer.- Donar-ne trasllat a l’interessat, així com també a l’àrea administrativa d’Intervenció
de Fons del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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 Benestar,

En dono fe,
La secretària,

Cristina Pou Molinet

R/N:10/HV/xc (Núm. Exp: 2017/606)

7.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient
Aprovar la revocació de la delegació del servei de gestió i control de colònies de gats del
conveni de delegació entre el Consell Comarcal i l'ajuntament de Llançà per la gestió dels
servei de recollida d'animals domèstics abandonats.
Fets
1.- El 27 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal (CCAE) va aprovar el conveni marc
per a la prestació del nou servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i
control de colònies de gats.
2.- L’Ajuntament de Llançà de conformitat amb l'acord de Ple celebrat en sessió de data 12 de
desembre de 2016 va aprovà la delegació al Consell Comarcal de l’Alt Empordà de la gestió
del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i gestió i control de colònies de gats.
L’objecte del conveni delegava al Consell Comarcal de l'Alt Empordà la gestió de:
a) La recollida i acolliment d'animals domèstics abandonats.
b) La gestió i control de colònies de gats.
c) Les tramitacions administratives relacionades amb la recollida i control d'animals de
companyia abandonats o perduts
3.- En data 30 de maig de 2017 la Junta de Govern va aprovar el conveni amb l’Ajuntament
de Llançà per a la prestació del nou servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la
gestió i control de colònies de gats
4.- En data 03 d’agost de 2020 mitjançant acord de Ple de l’ajuntament de Llançà es va aprovar
revocar l’apartat b) de la clàusula primera del conveni, que delega la gestió i control de les
colònies de gats al CCAE, perquè des de Llançà s’ha constatat que és un servei que es gestiona
i es presta de manera eficaç i eficient per la pròpia corporació municipal i que, per tant, i amb
la finalitat d’evitar una duplicitat competencial, es té la voluntat de tornar a assumir la
competència delegada al Consell Comarcal.

5.- En data 27 d’agost de 2020 el tècnic de l’àrea de Medi Ambient va informar favorable a la
revocació de la part del conveni que fa referència al servei de gestió i control de colònies de
gats.
6.- Aquesta modificació del conveni no suposa cap afectació econòmica a la part fixa anual
que aporta l’ajuntament en virtut d’aquest conveni.
7.- En data 9 de setembre de 2020 la Presidència d’aquest Consell comarcal va resoldre atorgar
un termini de 15 dies hàbils a l’Associació Protectora d’animals i plantes de l’Alt Empordà
perquè presentes les al·legacions que consideres convenients a la revocació del servei de
gestió de la colònia de gats presentada per l’ajuntament de Llançà.
8.- Atès que un cop finalitzat el termini atorgat l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de
l’Alt Empordà no ha presentat cap al·legació ni escrit al respecte.
Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la revocació de la delegació de la part relativa a la gestió i control de colònies
de gats del conveni de delegació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’ajuntament de
Llançà per la gestió del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i gestió i controlde
colònies de gats i, per tant, DEIXAR SENSE EFECTE el deure de contribuir per aquest servei i
que es configura i es quantifica com a factor econòmic variable de l’objecte del conveni.
Segon.- Donar trasllat d’aquesta acord a la part contractista, Associació Protectora d’animals
i Plantes de Figueres i a l’ajuntament de Llançà per al seu coneixement i als efectes adients

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.

La consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient

Anna Palet Vilaplana

En dono fe,
La Secretaria

Cristina Pou Molinet
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

R/N:07//lf (Núm. Exp:2020/669 )
JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a a concessió d’una subvenció, per import de 9.812,50 €, a l’Associació per
a la Formació Professional a l’Alt Empordà, per l’any 2020. Aprovació.Fets
En data 12 de novembre d’enguany (número RE 2020-11412) l’Associació per a la Formació
Professional a l’Alt Empordà, amb NIF G17393950, a través de la seva representant Sra. Sandra
Beatriz Gard Buscarons, amb DNI 46.653.767 S, ha sol.licitat una subvenció al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà amb les següents dades:
Finalitat de la subvenció: Formació ocupacional en hostaleria per a col·lectius en risc
d’exclusió.
Persones beneficiàries: 18.
Lloc de realització de l’activitat i domicili de notificació de la subvenció: Restaurant la
Clau del Casal Cívic de Figueres al carrer Joan Subias s.n. de Figueres.
Dades d’inici: gener 2020.
Dades finalització: agost 2020.
Import del projecte: 30.000,00 €.
Import de la subvenció: 15.000,00 €.
S’adjunta com a documents annex 3 i annex 4, les memòries de l’activitat on es detalla la
descripció del projecte i les raons d’interès públic, social, econòmic que justifiquen la concessió
de la subvenció.
En el gestor d’expedients hi consta tota la documentació presentada per l’Associació per a la
Formació Professional a l’Alt Empordà, entre ella, el detall del pressupost sol·licitat.
Les bases del pressupost d’enguany del Consell Comarcal de l’Alt Empordà estableixen que les
subvencions podran atorgar-se directament quan estiguin consignades nominativament en el
pressupost general del Consell Comarcal.
En el pressupost general del Consell Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà hi ha
consignada l’aplicació pressupostària número 65.4331.4800, a nom de l’Associació per a la
Formació Professional de l’Alt Empordà, segons acord del Ple de la Corporació data 29 de
setembre de 2020.

La proposta del pressupost acceptat s’adjunta com a document annex 4. La diferència respecte
al pressupost sol·licitat és de 12.000,00 € i es deu a la qualificació d’algunes despeses directes
i indirectes. A la proposta de pressupost acceptat aquest import es considera despesa
indirecta, mentre que en el pressupost sol·licitat es considera despesa directa. Concretament:

Concepte

Pressupost
sol·licitat

Pressupost
acceptat

Diferència

Total despeses directes

27.900,00 €

15.700,00 €

-12.200,00 €

2.100,00 €

14.300,00 €

12.200,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

Total despeses indirectes
Tota despeses

El detall dels 12.200,00 € és el següent:

Personal coordinació

6.000,00 €

Gestoria

5.300,00 €

Lloguer fotocopiadora
Total

900,00 €
12.200,00 €

En relació a les despeses indirectes, les bases del pressupost del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà estableixen el següent:
«A les despeses de l’activitat, es podran imputar despeses indirectes sempre que siguin
necessàries per a la realització de l’activitat subvencionada. La quantia d’aquestes
despeses no podrà representar més d’un 20% del total del pressupost subvencionable,
sempre i quan s’adjunti el càlcul raonat de la seva imputació. Aquest criteri haurà de ser
just i equitatiu. Per això:
En cas que es demanin despeses indirectes el sol.licitant haurà de justificar el criteri de
repartiment i el percentatge que aquestes despeses representin sobre el total de les
despeses de funcionament ordinari. En el moment de la justificació s’haurà de presentar
i acreditar el 100 % d’aquestes despeses i no només el percentatge imputat a la
subvenció.»

La representant de l’Associació està informada d’aquesta condició, atès que a la notificació es
va adjuntar les bases reguladores de la concessió i justificació de subvencions del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, i també perquè al sumatori de les despeses i al peu del pressupost,
junt a la seva signatura, hi ha l’observació número 3 que ho especifica.
Aplicant aquest criteri, la proposta de pressupost acceptat és la següent:

Resultat agregar
despeses per
tipologia

Pressupost

Resultat aplicar criteri
màxim 20 % del total
del pressupost
subvencionable

%

Total despeses directes

15.700,00 € 52,33%

Total despeses indirectes

14.300,00 €

47,67%

Total despeses

30.000,00 €

100 %

%

15.700,00 €

80 %

3.925,00 €

20 %

19.625,00 € 100 %

Resumint, en aplicació dels criteris anteriors es determina el següent:
Pressupost acceptat
% subvenció
Import subvencionat

19.625,00 €
50,00%
9.812,50 €

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Promoció Econòmica s’ha informat favorablement la
present proposta.
Per part dels serveis jurídics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’ha informat favorablement
la present proposta d’acord.
Fonaments de dret
•

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS). 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 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

•

Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic. Llei de l’organització comarcal de Catalunya
(TRLOCC).

•

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).

•

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

•

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).

•

Bases reguladores del pressupost de l’any 2020 del Consell Comarcal de l’ Alt Empordà:
capítol de subvencions.

•

L’òrgan competent per adoptar l’acord és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret
de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el pressupost de despesa acceptat, per import de 19.625,00 €, segons el
document annex 1 adjunt.
Segon.- Concedir a l'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà amb CIF
G17393950, una subvenció de 9.812,50 €, per finançar l’activitat consistent en la formació
ocupacional en hostaleria per a col·lectius en risc d’exclusió, segons els annexes 2 i 3 adjunts,
per a l’any 2020. L'import de la subvenció representa un 50 % del total del pressupost de
despesa acceptat per import de 19.625,00 €. L’import de la subvenció representa un 32’71 %
del pressupost de despesa sol.licitat per import de 30.000,00 €. L’Associació està representada
per la Sra. Sandra Beatriz Gard Buscarons, amb DNI 46.653.767 S, com a presidenta de
l’Associació per a la Formació Professional de l’Alt Empordà segons acord de la Junta Directiva
de 4 de novembre de 2020.
Tercer.- Autoritzar la despesa de 9.812,50 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària
65.4331.48000 “subvenció Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà”.
Quart.- Aprovar el conveni regulador de la subvenció concedida a l'Associació per al a
Formació Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2020, que s'adjunta com a document annex
4.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la representant de l'Associació per a la Formació
Professional de l'Alt Empordà.
Sisè.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’Intervenció del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Setè.- Publicar en el DOGC aquests acords i el conveni íntegre.
Vuitè.- Publicar el conveni, al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Novè.- Remetre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, segons
Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014.
Desè.- Publicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions
Onzè.- Facultar a la presidenta i al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin
per dur a terme el present acord.
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.
El conseller delegat de l’ àrea de Promoció Econòmica,
Joan Cano Yañez

En dono fe,
El Secretari,
Cristina Pou Molinet

Annexos.Annex 1: Pressupost acceptat.
Annex 2 i 3: Memòria de l’activitat subvencionada.
Annex 4: Conveni regulador de la subvenció concedida a l'Associació per a la Formació
Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2020

Conveni regulador de la subvenció concedida a l'Associació per a la Formació
Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2020

I. PARTS QUE INTERVENEN
D'una part,
La senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb NIF
P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya,
i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de data
11 de juliol de 2019; i assistit per la secretària, la senyora Cristina Pou Molinet.
De l'altra, la senyora Sandra Beatriz Gard Buscarons, amb DNI 46.653.767 S en representació
de l’Associació per a la Formació Professional de l'Alt Empordà, amb NIF G17393950 i domicili
fiscal a l'Avinguda Maria Àngels Anglada número 11 de Figueres i en qualitat de presidenta
segons acord de la Junta Directiva del 4 de novembre de 2020.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per
formalitzar el present Conveni de col·laboració.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
L'Associació per a la Formació Professional de l'Alt Empordà és una associació sense ànim de
lucre, inscrita en el registre d’associacions amb el núm. 2399. El seu objectiu principal és la
formació de col.lectius vulnerables i en risc d’exclusió social.
L’Associació centra la seva activitat en el Restaurant la Clau del Casal Cívic de Figueres al carrer
Joan Subias s.n. de Figueres.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, dins de l’àmbit de les seves competències, està interessat
en col·laborar amb entitats que promoguin i desenvolupin activitats d'utilitat pública que
tinguin com a finalitat la millora de les possibilitats formatives i competencials de col.lectius
amb especials necessitats per millorar la seva inserció laboral.
En el pressupost general del Consell Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà hi ha
consignada l’aplicació pressupostària número 65.4331.4800, a nom de l’Associació per a la
Formació Professional de l’Alt Empordà, segons acord del Ple de la Corporació data 29 de
setembre de 2020.
Que de comú acord, ambdues parts convenen la subscripció del present conveni com a
instrument canalitzador de la subvenció prevista a l'antecedent anterior, la qual es regirà amb
subjecció als següents
PACTES
Primer. Subjectes

Els subjectes signants del present són els que figuren a l'expositiu primer d'aquest conveni i
ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per
formalitzar el present Conveni de col·laboració.
Segon. Competència
La competència de l'Associació per a la Formació Professional de l'Alt Empordà en la
signatura del present Conveni es fonamenta en l'article 6 dels Estatuts de l'Associació per a
la formació professional de l'Alt Empordà
La competència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es fonamenta en l'article 28.1.lletra b
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.
Tercer. Objecte de la subvenció
L'objecte del present Conveni és la regulació de la subvenció de 9.812,50 € concedida a
l'Associació per a la Formació Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2020. El beneficiari de
la subvenció, descrita als antecedents, realitzarà l'activitat consistent en la formació
ocupacional en hostaleria per a col·lectius en risc d’exclusió, per a l'any 2020, d’acord amb les
dues memòries explicatives que s’adjuntes, amb un pressupost de despesa acceptat pel
Consell Comarcal de l'Alt Empordà de 19.625,00 €.
Quart. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, d’acord amb allò que estableixen les bases d'execució
del pressupost vigent o acord de concessió, siguin estrictament necessàries i es realitzin en el
termini establert. En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser
superior al valor normal de mercat.
El pressupost de despesa acceptat és:
Pressupost
Total despeses directes
Total despeses indirectes
Total despeses

Import

%

15.700,00 €

80 %

3.925,00 €

20 %

19.625,00 €

100 %

Cinquè. Acreditació de les despeses
Les despeses s'han de justificar mitjançant factures, nòmines i altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa
i segons la modalitat de justificació prevista per a cada subvenció, en original.

Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fenthi constar el percentatge imputat.
Les despeses han d'estar comptabilitzades i pagades abans de la finalització del període de
justificació.
L'acreditació dels pagaments es realitzarà mitjançant la presentació d'extractes bancaris que
acreditin la sortida material de fons del compte titularitat de l’entitat o persona subvencionada.
En els supòsits de pagament en efectiu, la sortida material de fons es justificarà mitjançant la
presentació de la documentació acreditativa del rebut per part del creditor, degudament signat
i datat i en el qual s'identificarà el subjecte deutor que efectua el pagament. Aquest document
s'acompanyarà amb la còpia de l'assentament comptable del pagament esmentat.
S'autoritzaran pagaments en efectiu per un import màxim de 2.500 euros.
Les dates d'emissió de les factures, nòmines i altres documents de valor probatori equivalent
hauran d'estar dins el període de durada de l'acció subvencionada. No obstant això, quan la
normativa específica ho permeti, les dates poden ser anteriors a l'inici de l'acció o posteriors
a la finalització de l'acció, sempre que se'n justifiqui adequadament la necessitat.
Sisè. Compatibilitat de les subvencions
Sempre que les bases específiques o els convenis reguladors no prevegin el contrari, les
subvencions concedides pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà seran compatibles amb
qualsevol altre subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat, procedents d'altres
administracions o ens públics o privats, sempre i quan no es superi el cost del projecte
subvencionat.
En el cas que es puguin rebre ulteriors ajudes o ingressos no previstos inicialment, es podran
destinar a una millora o ampliació de l'activitat subvencionada, sense que en cap cas es pugui
superar el seu cost. En aquests casos, el beneficiari haurà de comunicar aquest fet a l'òrgan
concedent, reformulant l'activitat a realitzar i el seu pressupost, o alternativament, renunciant
a l apart de subvenció que correspongui.
No es podran concedir noves subvencions als peticionaris, que en l'exercici immediatament
precedent hagin estat beneficiaris d'una subvenció i no l'hagin justificada dins el termini
establert o de la pròrroga, en cas d'haver-se'n concedit una, n hagin renunciat expressament,
o que tinguin pendents de justificació pagaments a compte o anticipats de subvencions
concedides anteriorment.
Setè. Import i forma de pagament
El Consell Comarcal es compromet a col·laborar econòmicament amb la beneficiària de la
subvenció, per a què pugui acomplir l’objecte d’aquest conveni, mitjançant l’aportació
econòmica de 9.812,50 €, prevista nominativament a la partida 65.4331.48000. del pressupost
de 2020 amb el nom “Associació per a la Formació Professional de l’Alt Empordà”. L'import de

la subvenció representa un 50 % del total del pressupost de despesa acceptat per import de
19.625,00 €. L’import de la subvenció representa un 32’71 % del pressupost de despesa
sol.licitat per import de 30.000,00 €.
La justificació total de la subvenció es realitzarà d’acord amb allò previst a la clàusula vuitena
del present conveni.
Vuitè. Justificació
Un cop realitzat el projecte o activitat, el beneficiari haurà de justificar, davant l’àrea gestora,
que l’import de la subvenció s’ha destinat a les activitats per a les quals s’ha concedit i que
s’han acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió, d’acord amb el pressupost de
despesa acceptat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total del pressupost acceptat i no
exclusivament sobre la quantitat subvencionada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
La justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu que estarà integrat per:
a) La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte signada per la persona
beneficiària o per la persona que actua en la seva representació.
b) El compte justificatiu de les despeses i els ingressos realitzats, que ha d’incloure:
Un resum de les despeses i dels ingressos aplicats a l’activitat subvencionada, amb les
desviacions produïdes en base al pressupost presentat.
La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte subvencionat amb
identificació del creditor, el document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.
c) Certificació positiva de trobar-se al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària i
amb la Seguretat Social.
d) Les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses. Les despeses de
personal, hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines, confeccionats d’acord amb
l’ordre de 27 de desembre de 1994, i amb els butlletins acreditatius de cotització a la
Seguretat social. (TC1i TC2). Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits
establerts pel RD 1619/2012, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions
de facturació.
e) L’acreditació de la realització del pagament de les despeses subvencionables amb
anterioritat a la finalització del període de justificació establert.
Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es comprovarà el compte justificatiu i es podrà
requerir al beneficiari per a la remissió dels justificants que consideri oportuns i que permetin
obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció.
La data màxima per a presentar la documentació relativa a la justificació de l'activitat és de 3
mesos de finalitzada l'activitat i com a màxim el 31 de març de 2020.

La manca de presentació de la justificació en el termini establert comportarà la revocació de
la subvenció, amb pèrdua del dret al cobrament de la subvenció o l'obligació de reintegrament
de les quantitats indegudament percebudes, i demés responsabilitats establertes a la LGS,
segons correspongui.
El pagament de les subvencions s'efectuarà una vegada s'hagin complert les condicions de
concessió. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor del Consell s’efectuarà la
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes líquids i vençuts.
Novè. Obligacions del beneficiari.
El beneficiari de la subvenció assumeixen les obligacions que estableix l’article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les següents:
a) Realitzar l’activitat objecte de la subvenció en el període establert.
b) Justificar la realització de l’activitat davant el Consell Comarcal en els termes previstos
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al Consell Comarcal i a les
de control financer que corresponguin a la intervenció general del Consell Comarcal, a la
Sindicatura de comptes o a d’altres òrgans competents.
d) Comunicar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l’import total de les subvencions rebudes,
així com la resta d’ingressos que financin les activitats subvencionades.
e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social,
amb anterioritat al moment en què es dicti la proposta de resolució de subvenció.
f) Disposar dels llibres comptables i comptes anuals aprovats, d’acord amb la legislació que,
en cada cas, li sigui d’aplicació al beneficiari, amb la finalitat de garantir l’exercici de les
facultats de comprovació i control i recollir en la seva comptabilitat les despeses imputades a
la subvenció rebuda de forma separada o que permeti la seva identificació.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, durant 5 anys, als efectes de poder dur a terme les actuacions de comprovació i
control.
h) Fer constar, expressament, el suport econòmic del Consell Comarcal en qualsevol actuació
de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada.
i) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
j) Complir les disposicions establertes en el capítol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sempre que la quantia de la
subvenció sigui superior a 100.000 € anuals o quan al menys el 40% del total dels seus
ingressos anuals tinguin caràcter d’ajuda o subvenció pública, sempre que com a mínim pugin
a la quantitat de 5.000 €.
Desè. Vigència del conveni

La vigència del present conveni s’estén des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de
2020, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en
aplicació de les previsions del conveni, i en cap cas, podrà ser objecte de pròrroga.
Onzè. Revocació
En el supòsit d’incompliment de les obligacions del beneficiari es procedirà a la revocació i, si
s’escau, al reintegrament de la subvenció en les condicions establertes a la normativa que
regula les subvencions públiques.
Dotzè. Garanties
No es requereix la constitució de cap garantia per part del beneficiari / de la beneficiària.
Tretzè. Naturalesa jurídica del conveni
El present conveni té naturalesa administrativa i es reconeix la competència dels tribunals de
la jurisdicció contenciós-administrativa de Girona per tal de resoldre les qüestions litigioses
que puguin suscitar-se entre les parts.
Catorzè.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni
i dels compromisos adquirits pels signataris.
Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea una comissió de
seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels objectius del present conveni,
efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos
adquirits per cadascuna de les Parts. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà vetllarà per a la
correcte aplicació de la subvenció.
La comissió estarà formada per la cap de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà i per la presidenta de l’Associació per a la Formació Professional de l'Alt
Empordà.
La comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any i es regirà pel que estableix la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
La comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present Conveni als efectes d’allò
establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya .
I com a prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, el signen les parts que
intervenen.

Figueres, a la data de la signatura electrònica

Per part del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà

Per part de l'Associació per a la Formació
Professional de l'Alt Empordà
Sandra Beatriz Gard Buscarons

Sònia Martínez Juli
Presidenta

Cristina Pou Molinet
Secretària

Presidenta

