DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient referent a l'acceptació de la subvenció de concurrència no competitiva i
convocatòria pública, a la Diputació de Girona, destinada al finançament de les Activitats i
Projectes Culturals de les Oficines Joves, Capitals de Comarca i Municipis de més de 15.000
habitants de les comarques gironines per a l’any 2020.

Fets
Atès que l'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació
de Girona ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (núm. 185 de 26 de setembre de
2019) les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament de les activitats
i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000
habitants de les comarques gironines.
Atès que poden concórrer en aquesta convocatòria els consells comarcals inclosos en l'àmbit
territorial de la Diputació de Girona que disposin d'una Oficina Jove.
Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà disposa d'una Oficina Jove des de l'any 2014 i
en ella realitza activitats i projectes culturals.
Atès que l'Àrea de Joventut a través dels serveis de l’Oficina Jove desenvolupa el Projecte
“Trobada Empordà Jove”, que consisteix en una programació d’activitats culturals que se
celebra durant un cap de setmana del mes d'abril, on es promou la relació entre els joves
del conjunt de la comarca, estimulant la mobilitat, l’intercanvi, la coneixença i la vivència
d’una experiència diferent.
Atès que el Consell Comarcal, en data 24 de gener de 2020, i registre d'entrada 1-2020001582-2, va sol·licitar la subvenció esmentada per al finançament de les Activitats i
Projectes Culturals de les Oficines Joves.
Atès que la quantitat sol·licitada és el cost total del projecte (5.500,00 €).

Atès que, en data 03.04.2020, l'Àrea de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, emet
resolució en la qual atorga al Consell Comarcal de l'Alt Empordà una subvenció de 5.000,00
euros (91,00% del pressupost demanat) per al finançament de les Activitats i Projectes
Culturals de les Oficines Joves, Capitals de Comarca i Municipis de més de 15.000 habitants
de les comarques gironines per a l’any 2020.
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 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques

-

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

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Acceptar la concessió de la subvenció de concurrència no competitiva i
convocatòria pública, que concedeix l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar
de la Diputació de Girona, destinada als consells comarcals per al finançament de les
Activitats i Projectes Culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines, per un
import de 5.000,00 €, que anirà a la partida 60.46110 “Diputació de Girona – Aportació
corrent”, del Pressupost d'ingressos del Consell Comarcal per a l’exercici de l’any 2020.

Segon.- Notificar-ho a l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la
Diputació de Girona, així com a les àrees administratives d’Intervenció de Fons 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.
Quart.- Informar a l’interessat que de conformitat amb la disposició addicional tercera del
Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67) modificada pel RD 465/2020, de 17 de
març (BOE núm. 73) pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a
la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput
dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si
escau, les pròrrogues d'aquest.
RECURSOS
De conformitat amb la Disposició Addicional vuitena, apartat 1, del Reial Decret Llei
11/2020, de 31 de març, per la qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit
social i econòmic per fer front al COVID-19 ( BOE núm.91), contra la present resolució, que
posa fi a la via administrativa, si es deriven efectes desfavorables o de gravamen per l
´interessat, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan
que ha dictat la present resolució, en el termini d'un mes. En ambdós casos, els terminis per
interposar els recursos es computaran des del dia hàbil següent a la data de finalització de la
declaració de l’estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des
de la notificació de l’actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat
a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sens perjudici de l’eficàcia i executivitat
de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

Prenc raó,
Cap d'intervenció
Toñy Asensio Belmonte

La presidenta,

Sònia Martínez Juli

En dono fe
La secretària,

Cristina Pou Molinet

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.

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la denegació de la subvenció del programa AODL del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya per l’AODL comarcal en indústria, amb número d’expedient
SOC023-19-00015.
Fets
En data 17 de desembre de 2019, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va
emetre resolució de denegació de la subvenció, per import de 36.000,00 €, destinada a la
contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local per dur a terme el pla de treball
denominat: Pla de Treball de l’AODL comarcal per implementar el Projecte de promoció i
dinamització dels sectors i espais industrials de l’Alt Empordà, 2019-2020.
S’inclou al gestor d’expedients la resolució de denegació, i l’informe favorable de la cap de
l’àrea de Promoció Econòmica.
Fonaments de dret
•

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

•

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

•

Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic.

•

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).

•

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/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
Modificada per l’ordre TSF/134/2019

•

Ordre TSF/134/2019, de 10 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

•

Resolució TSF/2219/2019, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2019 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents
d'ocupació i desenvolupament local.

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 la denegació del finançament de la subvenció per import de 36.000,00 €,
destinada a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local per dur a terme el
pla de treball denominat: Pla de Treball de l’AODL comarcal per implementar el Projecte de
promoció i dinamització dels sectors i espais industrials de l’Alt Empordà, 2019-2020, amb
número d’expedient SOC023-19-00015.
Segon.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics per tal que anul.li
l’import de 36.000,00 € de l’aplicació pressupostaria 65.46210, atès que no s’ha contractat a
l’AODL comarcal en indústria, en concepte de personal laboral temporal.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Quart.- Informar a l’interessat que de conformitat amb la disposició addicional tercera del
Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67) modificada pel RD 465/2020, de 17 de
març (BOE núm. 73) pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a
la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput
dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si
escau, les pròrrogues d'aquest.

RECURSOS
De conformitat amb la Disposició Addicional vuitena, apartat 1, del Reial Decret Llei
11/2020, de 31 de març, per la qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit
social i econòmic per fer front al COVID-19 ( BOE núm.91) , contra la present resolució, que
posa fi a la via administrativa, si es deriven efectes desfavorables o de gravamen per l
´interessat, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. Alternativament i de forma potestativa,
es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat la present resolució, en el
termini d'un mes. En ambdós casos, els terminis per interposar els recursos es
computaran des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de
l’estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de la
notificació de l’actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la
declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sens perjudici de l’eficàcia i executivitat de
l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de de Promoció Econòmica,

Prenc raó
Cap d’ Intervenció

En dono fe,
La Secretaria,

Toñy Asensio Belmonte

Cristina Pou Molinet

