
R/N: 14/RG/mr (Núm. Exp: 2021/21)

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient  número  2021/21  relatiu  a  la  Regulatizació  del  mòduls  dels  professionals  del

contracte programa 2016-2019, per l’any 2021.

Antecedents de fets

1. En data 23 de febrer de 2021 el  Ple del  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà va
Aprovar  l'addenda  2021  del  contracte  programa  2016-2019  per  a  la  coordinació,  la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en matèria de serveis socials, altres programes relatius
al Benestar social i polítiques d'igualtat

2. El  Departament  de  Benestar  Social  ha  fet  tramesa  al  Consell  Comarcal  de  la
regularització dels mòduls dels professionals del Contracte Programa establerts en el 2016-
2019, per l’any 2021, ENTRA-2021-13885

3. Aquesta regularització fa referència als mòduls que es van fixar al CP 2016-2019
per als sous dels professionals vinculats als Equips Bàsics d’Atenció Social, els EAIA/SIFE i
els referents comunitaris de la dependència inclosos al Contracte Programa. Aquests mòduls
han tingut un increment tal com s’indica a les taules on queda reflectit l’import inicialment
signats i l’increment derivat de la regularització.

Fitxa 1. Serveis Socials Bàsics

Import  signat
previsió
pressupostària
ingrès 2021

Regularització
2021

Aportació
regularitzada
2021

Aplicació
pressupos
tària

Servei bàsic d'atenció social/Personal
EBAS 1.015.214,95 € 9.136,95 € 1.024.351,90 € 40.45010

Referent Comunitari 45.606,09 € 410,45 € 46.016,54 € 40.45010

Ftixa  19.1 Equips  d'atenció  a  la
infància i a l'adolescència (EAIA) 373.565,00 € 3.243,00 € 376.808,00 € 40.45000



Ftixa  19.2 Equips  d'atenció  a  la
infància i a l'adolescència (SIFE)

127.348,00 € 1.146,00 € 128.494,00 € 40.45091

TOTAL REGULARITZAT 2021 13.936,40 €

4. En  l’expedient  consta  informe  tècnic  favorable  a  l’acceptació  de  l’import  de

13.936,40    euros  concedits  pel  Departament  de  Drets  Socials  de  la  Generalitat  de

Catalunya per dur a terme el  projecte o activitat,   sous dels professionals vinculats als

Equips Bàsics d’Atenció Social, els EAIA/SIFE i els referents comunitaris de la dependència

inclosos al Contracte Programa

5. Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

6. La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del

Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  informa  favorablement  el  contingut  de  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).
- 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).
- Contracte Programa 2016-2019 aprovat al ple de novembre de 2018.
- Addenda 2021 al Contracte Programa 2016-2019 aprovada al ple de 23 de febrer de

2021.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de

Subvencions (en endavant, “RLGS”).
- Pla estratègic de subvencions del CCAE.
- Bases d'execució del pressupost 2021.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local



Per tot això, es proposa a l’òrgan col·legiat corresponent Junta de Govern Local:

1. Acceptar la subvenció atorgada per import de 13.936,40  euros per al finançament

de despesa corrent (o capital) i per al projecte  sous dels professionals vinculats als Equips

Bàsics d’Atenció Social, els EAIA/SIFE i els referents comunitaris de la dependència inclosos

al Contracte Programa.

2. Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris

3. Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com

calguin per l’execució dels presents acords.

4. Notificar a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.

5. Comunicar a l’Àrea de Serveis Econòmics aquests acords 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.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2021/670)

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  prevenció  de  conductes  addictives.-

Adjudicació

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 28 de juny de 2021 es va aprovar l’expedient de

contractació del servei de prevenció de conductes addictives del Consell Comarcal; 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  i

tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de 78.926,40€, IVA exclòs, que

més 16.574,52€ en concepte d’IVA, fa un total de 95.000,92€, i una durada de quatre anys.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 21 de juliol de

2021 va presentar oferta l’Associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social.

La Mesa de Contractació,reunida en data 27 de juliol de 2021, va procedir a l’obertura del

sobre A i a la qualificació de la documentació presentada, la qual va ser trobada conforme,

i, acte seguit, a  l’obertura del sobre B, amb la documentació tècnica per a la valoració dels

criteris subjectes a judici a valor.



Tramesa la documentació tècnica al comitè d’experts per a la seva valoració, d’acord amb

els criteris previstos als plecs, aquest va emetre  informe en el qual s’atorgava a l’Associació

PDS, Promoció i Desenvolupament Social la puntuació següent:

H.1 Descripció àmplia i detallada de l’organització i la metodologia del servei

Concepte Puntuació

a) Idoneïtat i coherència de la proposta en relació al projecte de
servei presentat, fins a 15 punts

15 punts

b)  Idoneïtat  de  la  proposta en relació  a  la  metodologia  de treball
presentada tenint en compte els diferents àmbits d’intervenció, fins
15 punts

15 punts

c)  Idoneïtat  de  la  proposta  en relació  a  la  proposta  de
coordinacions presentada, fins a 10 punts

7,5 punts

H.2 Descripció dels sistemes d'avaluació i seguiment de les activitats

Concepte

d)  Idoneïtat  de  la  proposta  d’avaluació  en  relació  als
participants en les diferents accions plantejades (criteris mínims
atenció, indicadors de qualitat, etc.) fins a 10 punts

10 punts

e) Idoneïtat de la proposta d’avaluació en relació als professionals
i al treball en xarxa (grau de satisfacció, etc.), fins a 5 punts

5 punts

f) Idoneïtat de la proposta d’avaluació en relació al projecte del
servei  (ítems  quantitatius,  definició  d’indicadors,  elaboració de
memòria, pla de millora), fins a 5 punts

2,5 punts

La Mesa de Contractació,  reunida en data 14 de setembre de 2021, després de donar

compte de l’informe del comitè d’experts,  va procedir a l’obertura del sobre C, d’oferta

econòmica.

L’oferta econòmica presentada per l’Associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social és

de 75.520,00€, IVA exempt.



La Mesa de Contractació, en la mateixa sessió, va proposar l’adjudicació del contracte a

favor de l’Associació PDS Promoció  i  Desenvolupament Social   per tractar-se de l’única

oferta, complir els requisits tècnics i no superar el tipus de licitació.

L’Associació  PDS  Promoció  i  Desenvolupament  Social  figura  inscrita  al  RELI  i  s’han

comprovat les dades que hi conten.

L’Associació PDS Promoció i Desenvolupament Social, en resposta al requeriment efectuat

pel Consell Comarcal,  ha tramès en temps i forma la documentació requerida  i ha sol.licitat

constituir la garantia definitiva, per import de 3.876,00€, mitjançant la modalitat de retenció

en el preu del contracte.

La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria, ha informat

favorablement el contingut de la present proposta.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

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

• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de

contractes de les administracions públiques.

• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30

d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

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

pública.

• L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern d’acord amb

el Decret de Presidència amb número 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.



Proposta d’acord per la Junta de Govern

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social  proposa a la Junta de Govern:

Primer.- Adjudicar el contracte del servei de prevenció de conductes addictives del Consell

Comarcal a favor de l’Associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social per un import de

75.520,00€, IVA exempt, i una durada de quatre anys.

Segon  .  - Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de

75.520,00€, IVA exempt, amb càrrec a l’aplicació  40.2311.227111 del pressupost, amb la

periodificació següent:

Exercici Import, IVA exempt

2021 1.573,33€

2022 18.880,00€

2023 18.880,00€

2024 18.880,00€

2025 17.306,67€

TOTAL 75.520,00€

En tractar-se d’un expedient d’abast plurianual, aquesta resta condicionada a l’existència de

crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos.

Tercer- Designar com a responsable del contracte la Sra. M. Rosa Guixé Valls, cap de l’àrea

de Benestar Social del Consell Comarcal.



Quart.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini  de quinze dies hàbils a comptar des de

l’endemà  de  la  notificació  de  l’acord  d’adjudicació,  concorri  a  formalitzar  el  contracte

administratiu.

Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors i donar-ne trasllat a les àrees de Benestar

Social i  d’Intervenció del Consell Comarcal.

Sisè.- Publicar l’adjudicació i formalització del contracte al perfil del contractant del Consell

Comarcal.

Setè.- Facultar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent  perquè  realitzin  tants  actes  i

gestions com calguin per a l’execució del present acord,.

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 publicació del present
acord.  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
publicació d’aquest acord.

Figueres, a la data de la signatura electrònica



R/N:14/RG/mr (Núm. Exp:2021/1654)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient  número  2021/1654  relatiu  a  la  acceptació  d’una  subvenció  exclosa  de

concurrència pública (SAE) de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de

Girona (DIPSALUT)

Antecedents de fet

1. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant Decret de Presidència de data 18
d’octubre de 2021 va acordar sol·licitar a DIPSAULT, l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona, una subvenció per el projecte o activitat Servei
de  residència  temporal  en  situació  d'exclusió  residencial,  d’acord  amb  la
convocatòria  de  subvencions  exclosa  de  concurrència  pública.  La  quantitat
sol·licitada era de 10.000,00 euros.

2. L’entitat  DIPSAULT,  va  acordar  en  data  16  de  novembre  de  2021,  registre
d’entrada  2021/14976 atorgar una subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per import de 10.000,00 euros, per dur a terme el projecte o activitat 
Servei  de  residència  temporal  en  situació  d'exclusió  residencial,  amb  número
d’expedient 2021/1654

3. En  l’expedient  consta  informe  tècnic  favorable  a  l’acceptació  de  l’import  de
10.000,00€ euros concedits per DIPSALUT per dur a terme el projecte o activitat,
Servei de residència temporal en situació d'exclusió residencial.

4. Aquesta subvenció no consta en el pressupost inicial aprovat de l'any 2021.

5. Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

6. La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del
Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  informa  favorablement  el  contingut  de  la
present Proposta d’Acord.

Fonaments de dret



•         Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).

•         Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General
de Subvencions (en endavant, “RLGS”).

•         Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals (“ROAS”).

•         Pla estratègic de subvencions del CCAE. 

•         Bases d'execució del pressupost 2021. 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per import de 10.000,00 euros per al finançament
de despesa corrent i per al projecte «Servei de residència temporal en situació d'exclusió
residencial».

Segon.-Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

Tercer.- Notificar a l’interessat aquest acords amb indicació dels recursos corresponents.

Quart.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució dels presents acords.

Cinquè.- Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics aquests acords per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

 

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.



Alternativament  i  de forma potestativa,  es pot  interposar  recurs  de  reposició  davant  el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva notificació

 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social, 

Àlex Hernández González



R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2021/1670)

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  direcció  de  les  obres  relatives  a  les

instal.lacions dels dos projectes relacionats amb el CTR Alt Empordà fase 2. a) Aprovació de

l’expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet

La  cap de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data

26 d’octubre de  2021 en què s’informa favorablement la contractació del servei  de direcció

de les  obres relatives a les  instal.lacions dels  dos projectes relacionats  amb el  CTR Alt

Empordà fase 2.

Per part del Consell Comarcal s'estima procedent aquesta contractació per tal d'assolir els

objectius que s'indiquen a l'esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència delegada, prevista a les fitxes

11.1., 11.2 i 11.3 del Programa d’Actuació Comarcal.

Consta l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

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.

 

Fonaments de dret

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

• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei

de contractes de les administracions públiques.

• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,

de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

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

pública.

• L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern d’acord

amb el Decret de Presidència amb número 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord a adoptar per la Junta de Govern

Per tant, la consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient  proposa a la Junta de Govern:  

Primer. Aprovar l'informe memòria emès per la cap de l’àrea de Medi Ambient del Consell

Comarcal.

Segon. Iniciar l'expedient de contractació del servei  de direcció de les obres relatives a les

instal.lacions dels dos projectes relacionats amb el CTR Alt Empordà, fase 2.



Tercer.- Aprovar l'expedient de contractació

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques reguladors del contracte.

Cinquè. Convocar la licitació del servei de direcció de les obres relatives a les instal.lacions

dels  dos projectes relacionats  amb el  CTR Alt  Empordà, fase 2,  per procediment obert

simplificar  abreujat  i  tramitació  ordinària,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  de

14.620,00€, IVA exclòs, que més 3.070,20€ € en concepte del 21% d’IVA, fa un total de

17.690,20€.

La durada del contracte, estimada en 18 mesos en el projecte executiu, estarà condicionada

a la durada de les obres. En tot cas, el termini serà coincident amb la durada real de les

obres dels projectes objecte d’aquest contracte.

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de

17.690,20€, IVA inclòs,   amb càrrec a l'aplicació 45.1621.62200 del pressupost, amb la

periodificació següent:

Anualitat Preu IVA Import total
2022 9.746,67€ 2.046,80€ 11.793,47€
2023 4.873,33€ 1.023,39€ 5.896,73€
Total 14.620,00€ 3.070,19€ 17.690,20€

En tractar-se d’un expedient d’abast plurianual, aquesta resta condicionada a l’existència de

crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos.

En tractar-se d’una contractació anticipada, l’adjudicació del contracte queda sotmesa a la

condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que l’han de finançar.

Setè. Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell

Comarcal per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la

data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.



Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per a l’execució del present acord.

Novè.-  Comunicar  el  present  acord  a  l’àrea  de  Serveis  Econòmics  i  a  l’àrea  de  Medi

Ambient del Consell Comarcal.

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 publicació del present
acord.  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
publicació d’aquest acord.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2019/1168)

6.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient número 2019/1168 relatiu a la sol·licitud d’una pròrroga per a l’execució i  la

justificació  de  la  subvenció  atorgada  per  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya  per  la

implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals.

Fets

1.- En data 6 d’agost de 2019 mitjançant Decret de Presidència es va acordar sol·licitar una

subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya pel  projecte elaborat per l’àrea de Medi

Ambient que porta el  nom de "ESTUDI PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE LA

FRACCIÓ VEGETAL  A  LA  COMARCA DE L'ALT  EMPORDÀ"  en  base  a  la  resolució

TES/1375/2019, de 17 de maig, de convocatòria de subvencions destinades a la implantació

de deixalleries per al Tractament dels Residus municipals publicada en el DOGC número

7881 de data 23 de maig de 2019. La quantitat sol·licitada era de 30.000,00 €.

2.- En data 16 de desembre de 2019 el Director de l’Àrea d’Infraestructures de l’Agència de

Residus de Catalunya va emetre la proposta de resolució definitiva en que s’atorgava la

quantitat de 30.000,00 € pel projecte elaborat per l’àrea de Medi Ambient que porta el nom

de "ESTUDI PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE LA FRACCIÓ VEGETAL A LA

COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ".

3.-  En data 9 de desembre de 2020 la  Junta de Govern va aprovar  l’acceptació de la

subvenció atorgada per l’Agència de residus de Catalunya segons la resolució emesa pel seu

director en data 16 de desembre de 2019



4.- Segons les bases de la subvenció del 2019,  el termini establert per executar és fins el

16/12/21 i el termini per justificar és fins el 16/1/2022.  Si li sumem els 79 dies que ha

durat l’estat d’alarma (Reial decret 463/2020 i Reial decret 563/2020), passem a 7/3/2022

per executar i a 5/4/2022 per justificar. 

El termini per sol·licitar la pròrroga finalitza el dia 07 de desembre del 2021, d’acord amb el

què disposa el punt segon la Resolució TES/1247/2019, de 8 de maig, pel qual s'aprovaven

les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i

preparació per a la reutilització  de residus municipals.

5.-  El  motiu  principal  de  la  sol·licitud  de  la  pròrroga  és  que  la  licitació  prevista  per

l’adjudicació del subministrament de la biotrituradora s’ha demorat molt i tot just el mes de

desembre  d’enguany  faran  l’entrega  de  la  màquina.  Està  previst  fer  la  formació  i

presentació del servei la setmana del 13 al 17 de desembre de 2021. Per aquest motiu es

necessita  més  temps per  posar  en  marxa  el  servei  i  la  corresponent  justificació  de  la

subvenció.

6.- En data 9 de novembre de 2021 s’ha emès informe favorable per parat de la Tècnica de

l’àrea de Medi Ambient

7.-  La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement  el  contingut de la  present

Proposta d’Acord.

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).



• TES/1247/2019, de  8 de  maig,  pel  qual  s'aprovaven les  bases reguladores  per  a  la

concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització

de residus municipals.

• TES/1375/2019, de 17 de maig,  de convocatòria de subvencions per a projectes de

prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 456266).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions

• Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general

de Subvencions

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga per a l’execució i la justificació de la subvenció

atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya per la implantació de deixalleries per al

tractament dels residus municipals.

Segon.-  Notificar a l’Agència de Residus de Catalunya aquest acord amb indicació dels

recursos corresponents.

Tercer.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com

calguin per l’execució dels presents acords.

Quart.- Comunicar aquest acord l’àrea de serveis econòmics per al  seu coneixement i

als efectes oportuns.

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.



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2021/754)

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  delegat  de  protecció  de  dades.-

Adjudicació.-

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2021 es va disposar convocar

la licitació del servei de delegat de protecció de dades, per procediment obert simplificat

abreujat  i  tramitació  ordinària,  amb un pressupost  base  de  licitació  de  6.000,00€,  IVA

exclòs, que més 1.260,00€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 7.260,00€, i una

durada d’un any, prorrogable per un any més.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 21 de juliol de

2021, varen presentar oferta les empreses següents: Grupo Unive Servicios Jurídicos S.L,

PYMELEGAL,  S.L,  Objetivo Tarsys  SL,  TARINAS VILADRICH,  SEGURDADES,  SL,  GLOBAL

LEGAL DATA SL, Josep Matas Balaguer i TecnoLawyer.

El cap de l’àrea de noves tecnologies va emetre informe de data 13 de setembre de 2021

amb el resultat de l’anàlisi i valoració de les ofertes presentades.

En l’esmentat informe s’excloïa de la valoració l’empresa Tecnolawyer atès que, d’acord

amb la clàusula 4 del plec de prescripcions tècniques, de requisits per a la prestació del

servei,  el personal adscrit al servei ha d’acreditar una experiència mínima de tres anys,

mentre que a l’oferta de l’esmentada empresa es declara una experiència de dos anys de la

persona designada com a delegat de protecció de dades.



En  aplicació  dels  criteris  de  puntuació  establerts  a  l’apartat  G  del  Quadre  de

característiques,  tots  ells  de  caràcter  automàtic,  s’atorgava  a  la  resta  d’empreses  la

puntuació següent:

Empresa Punts  preu
(màx. 50)

Punts  crit.
qualitat
(màx. 50)

Puntuació
total

Grupo Unive Servicios Jurídicos
S.L.

20,00 38,00 58,00

PYMELEGAL, S.L. 33,33 26,00 59,33

Objetivo Tarsys SL 30,00 50,00 80,00

TARINAS VILADRICH 20,00 22,50 42,5

SEGURDADES, SL 46,72 45,00 91,72

GLOBAL LEGAL DATA SL 50,00 45,00 95,00

Josep Matas Balaguer 20,00 30,00 50,00

Es constatava, un cop aplicats  els paràmetres establerts a la clàusula H del  quadre de

característiques, que les ofertes presentades per Segurdades SL i Global Legal Data SL,

incorrien en presumpció d’anormalitat

Mitjançant resolució de la presidència de data 23 de setembre de 2021 es va disposar
requerir les empreses Segurdades SL i Global Legal Data SL perquè justifiquessin la seva
oferta.  

Les dues empreses van presentar en termini documentació justificativa de les respectives
ofertes.

El cap de l’àrea de Noves Tecnologies ha emès informe de data 12 de novembre de 2021 en

el qual manifesta:

«Vista  la  documentació  presentada,  així  com  les  justificacions  de  les  dues  empreses,
seguint l’article 149 de la Llei 9/2017 i veient que:

• Les  dues  empreses  compleixen  les  obligacions  aplicables  en  matèria  social  i
laboral,  inclòs  el  compliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials  vigents,  en
aplicació del que s’estableix l’article 201 de la Llei 9/2017.



• Cap de les propostes de les dues empreses es poden considerar incomplertes o es
fonamenten en hipòtesis o pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic,
jurídic o econòmic.

En  no haver-hi dades objectives per ponderar com a inviable la prestació del servei en els
termes plantejats  a les dues justificacions presentades,  considero justificades les baixes
presumptament anormals.»

A l’esmentat informe, un cop classificades les ofertes presentades per ordre decreixent de
puntuació,   es  proposa l’adjudicació del  contracte a favor de l’empresa GLOGAL LEGAL
DATA SL.

Es comprova que l’empresa GLOBAL LEGAL DATA SL figura inscrita al RELI

La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrita  l’àrea  de  secretaria,  informa
favorablement el contingut de la present proposta.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’intervenció

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de

contractes de les administracions públiques.
• RD 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.
• Decret Llei  3/2016, de 31 de maig,  de mesures urgents  en matèria de contractació

pública.
• L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern, d’acord amb

el Decret de Presidència amb número 2019/228, de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord de la Junta de Govern

Per tot això, la Presidenta  proposa a la Junta de Govern:



Primer.- Excloure de la licitació l’empresa  TecnoLawyer atès que la seva oferta no s’ajusta
als requisits establerts per a la prestació  del servei en el plec de prescripcions tècniques.

Segon.-  Adjudicar el contracte del servei de delegat de protecció de dades a favor de
l’empresa GLOBAL LEGAL DATA SL, amb NIF núm B62436001, per un import de 3.630,00€,
dels quals 3.000,00€ corresponen al preu del contracte i 630,0€ a l’IVA, i una durada d’un
any, prorrogable pel termini d’un any, per haver presentat l’oferta més avantatjosa.

Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
3.330,00€, amb càrrec a l’aplicació 20.9201.22703 del pressupost i amb la periodificació
següent:

Exercici Import, IVA inclòs

2021 302,5€

2022 3.327,50€

En tractar-se d’un expedient d’abast plurianual, aquesta resta condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos.

Quart.- Establir que el contracte es perfeccionarà amb la signatura de l’acceptació de la
notificació de l’acord d’adjudicació i el retorn del document signat en el termini de tres dies
hàbils, data en la qual s’iniciarà el termini d’execució del contracte.

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte el Sr. Marc Martí Peix, cap de l’àrea de
noves tecnologies del Consell Comarcal.

Sisè.-  Donar trasllat  del  present acord als  licitadors i  a l'àrea d'Intervenció del  Consell
Comarcal

Setè.- Publicar l'adjudicació i formalització del contracte al perfil del contractant del Consell
Comarcal

Vuitè.- Autoritzar  indistintament la Presidenta i  el  Gerent perquè realitzin tants  actes i
gestions com calguin per a l'execució del present acord.



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 publicació del present
acord.  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
publicació d’aquest acord.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N://sg (Núm. Exp:2021/917)

8.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de les obres del «Projecte de senyalització dels recursos

turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat maig 2021» que s’inclou en l’Operació de

«Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà»,

cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari  6.-  Rectificació d’error

material a l'acord d'adjudicació.-

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 9 de novembre de 2021  es van adjudicar les

obres del «Projecte de senyalització dels recursos turísticopatrimonials de l’Alt Empordà.

Modificat  maig  2021»,  que  s’inclou  en  l’Operació  de  «Conservació,  foment  i

desenvolupament del patrimoni natural  i  cultural  de l’Alt Empordà», cofinançada pel PO

FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, a favor de l’empresa DILART APLICACIONS

DE SENYALITZACIÓ SL.

S’ha  comprovat  amb  posterioritat  que  hi  ha  un  error  a  l’apartat   primer  de  l’acord

d’adjudicació  atès que s’hi estableix que el contracte tindrà una durada de quatre mesos a

comptar des de l’acta de comprovació del replanteig, mentre que la durada del contracte,

tal com s’indica  a l’apartat primer de la part d’antecedents de fet del mateix acord, així com

en tota la documentació que integra l’expedient, és de tres mesos.

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015 les administracions públiques podran rectificar

en qualsevol moment,  d’ofici  o a instància dels interessats  els errors material,  de fet o

aritmètics existents en els seus actes.



La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrit  a  l’àrea  de  Secretaria,  informa

favorablement el contingut de la present proposta d’acord.

Fonaments de dret

• art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les

administracions públiques

Proposta d’acord de la Junta de Govern

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern:

ACORD

Primer .- Esmenar l’apartat primer de l’acord d’adjudicació de les obres del del «Projecte

de senyalització dels recursos turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat maig 2021»,

que s’inclou en l’Operació de «Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural

i  cultural  de  l’Alt  Empordà»,  cofinançada  pel  PO  FEDER  de  Catalunya  2014-2020,  eix

prioritari 6, a favor de l’empresa DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIÓ SL, de manera

que allà on diu «i una durada de quatre mesos a comptar des l’acta de comprovació del

replanteig» ha de dir «i una durada de tres mesos a comptar des de l’acta de comprovació

del replanteig»

Segon.- Donar trasllat del present acord als interessats

Tercer.-  Autoritzar  indistintament la presidenta i  el  gerent  perquè realitzin  tnts  actes i

getions com calguin per a l’execució del present acord.

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  seva  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
notificació de l’acord."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N: 11/OS/NO/sg (Núm. Exp: 2021/1149)
ASSUMPTE: Sol·licitud de modificacions en el  pressupost del  projecte aprovat  subvencionat  amb fons FEDER,
període 2014-2020 (Eixos prioritaris 4 i 6) – Tram local – eix 6

9.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient número 2021/1149 relatiu a la justificació dels canvis proposats i el compliment
dels requisits necessaris per a l’aprovació de les modificacions de l’operació “Conservació,
foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà” - GO03-000830
FEDER 2014-2020 – Tram local  –  eix  6.  Proposta  d’acord  per  aprovar  la  sol·licitud  de
modificacions del projecte aprovat subvencionat.

Antecedents de fets

ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

El  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  va  presentar  l’operació  “Conservació,  foment  i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà” - GO03-000830.
En la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions a les operacions es va
seleccionar i puntuar provisionalment l’operació amb 53 punts.

L’operació es va seleccionar definitivament mitjançant la RESOLUCIÓ GAH/2372/2017, de
10 d'octubre, de segona modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la
qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel
PO FEDER  de  Catalunya  2014-2020,  eixos  prioritaris  4  i  6,  amb  una  despesa  elegible
aprovada de 1.827.025,92€.

Les actuacions que plantejava la  comarca en aquesta operació  anaven encaminades al
compliment dels següents objectius:

1. Posar en valor la diversitat dels recursos turístics, activitats i centres d’interès que
ofereix la comarca



2.  Impuls  i  promoció  d’espais  d’interès  turístic,  que  afavoreixin  la  millora  de
l’experiència  turística  en  els  destins  litorals,  la  reducció  de  les  fluctuacions
estacionals de la demanda i la integració del conjunt del territori.

3.  Treballar  de  forma coordinada amb tots  els  gestors  públics  de  les  diferents
iniciatives turístiques on l’Alt Empordà hi està implicat.

Vinculat al primer objectiu, hi havia l’actuació A1 de “Digitalització i senyalització física i
virtual de tots els recursos patrimonials i turístics de la comarca de l’Alt Empordà”, mentre
que  en  el  segon  objectiu  englobava  les  diferents  actuacions  que  es  realitzaven  als
municipis:

 A2:  Creació  del  Centre  Interpretatiu  del  Llagut  Català  i  el  seu  accés  al  terme
municipal  de  Colera,  per  donar  a  conèixer  la  història  del  Llagut  gràcies  a  la
rehabilitació d’un espai municipal.

 A3: Condicionament de la connexió entre el  carrer Hospital  i  la Torre Carlina al
terme municipal de Maçanet de Cabrenys que connecta el casc antic i l’antiga part
emmurallada del poble fins la Torre Carlina, espais de gran interès cultural.

 A4: Millora de la plaça Sant Antoni, senyalització turística i innovació tecnològica al
terme  municipal  de  Navata.  Les  activitats  estan  emmarcades  en  una  part  del
recorregut de l’antiga muralla medieval, l’últim tram que precisa intervenció.

 A5: Recuperació de l’antic camí de la vinya d’en Xirau – Accés al monument Walter
Benjamin i espai natural de l’Albera marítima de Portbou que garanteixi un accés
controlat, segur, i ambientalment integrat i d'interès turístic i cultural.

 A6: Naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de Roses a
través  de  la  creació  d’un nou accés  a  peu i  d’un  tractament  del  paisatge  que
l’envolta.

 A7: Dinamització turística a l’entorn del Monestir de Sant Miquel del Fluvià amb una
millora de l’espai d’accés i estada al recinte romànic, eliminant l’accés rodat i altres
infraestructures que interfereixen en la percepció visual.

 A8: Millora del carrer del Mar, eix de connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador
amb l’entorn del riu Fluvià i via principal de la població.

 A9: Recuperació del Bosc de Ribera de la zona de l’illa de l’Albanyà de Torroella de
Fluvià, condicionant l’espai pertanyent al patrimoni natural i cultural i enllaçant-lo
amb d’altres propers com GR o Itinerànnia.

 A10: Rehabilitació del Mas en el Castell de Palol Sabaldòria. Subfase planta baixa –
Vilafant. Es preveu habilitar diversos espais – d’ús públic, docent i d’investigació –



vinculats al patrimoni natural, arquitectònic i arqueològic de l’entorn del riu Manol al
Paratge del Castell de Palol.

Mentre que vinculava l’actuació de coordinació i comunicació amb el tercer objectiu.
El  present  document  i  expedient  ve  motivat  per  els  antecedents  que  es  detallen  a
continuació:

 En data 3 d’agost, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà sol·licita a la Secretaria de
Governs  Locals  i  Relacions  amb  l’Aran  presentà  una  renúncia  parcial  de  les
actuacions  següents,  corresponents  a  la  diferència  entre  els  imports  elegibles
aprovats i els finalment executats, arrel de les ofertes a la baixa realitzades durant
la licitació dels respectius contractes:

• A4: Plaça de Sant Antoni i  senyalització – Navata, per un import de
29.671,00 euros corresponent a despesa d’inversió en infraestructura.

• A6: Entorn muralla ponent de la Ciutadella de Roses – Roses, per un
import  de  39.988,97  euros  corresponent  a  despesa  d’inversió  en
infraestructura.

• A7: Entorn Monestir St. Miquel de Fluvià – St. Miquel de Fluvià, per un
import  de  3.266,43  euros  corresponent  a  despesa  d’inversió  en
infraestructura.

• A8:  Millora  carrer  del  Mar  –  Sant  Pere  Pescador,  per  un import  de
51.311,48 euros corresponent a despesa d’inversió en infraestructura.

• A9: Bosc de la ribera, zona illa de l’Albanyà – Torroella de Fluvià, per un
import  de  56.102,86  euros  corresponent  a  despesa  d’inversió  en
infraestructura.

En  la  sol·licitud  presentada  també  es  demana  la  retirada  de  l’actuació  “Accés
monument Walter Benjamin i espai natural l’Albera marítima – Portbou”, degut al
fet  de  que serà  un altre  ens  l’encarregat  d’executar-la,  i  finalment  es  sol·licita
minoritzat l’import elegible corresponent a les despeses de personal i indirectes per
valor de 26.450,00€.
En el rerefons de la demanda hi ha la necessitat de reduir la despesa elegible total
per tal de poder arribar al 70% de la despesa executada i sol·licitar una pròrroga
que garanteixi la finalització de l’operació dins del termini establert.

 En data 25 d’octubre de 2021, la Secretaria de Governs Locals i  Relacions amb
l’Aran  emet  una  resolució  amb  la  qual  accepta  parcialment  la  sol·licitud  de
minoració de l’import elegible per a les actuacions A6, A7, A8 i A9, però desestima
per  diversos  motius  la  resta  de  demandes.  Aquest  fet  posa  en  perill  assolir



l’execució  del  70% del  total  de  l’operació  aquest  2021  per  a  poder  obtenir  la
pròrroga, que resulta vital per a la finalització de l’operació.

A  fi  de  poder  facilitar  la  consecució  d’aquest  70% d’execució,  es  presenta  una  altra
sol·licitud de modificació de l’import elegible de l’operació en els termes que s’hi indiquen.
Majoritàriament es tracta de baixes que hi ha hagut durant les diferents licitacions les quals
encara no es tenien dades suficients a la hora de fer la primera sol·licitud, i també s’inclou
un altre cop la sol·licitud de retirada de l’actuació A5, amb aportació de nova documentació
per a la seva valoració.
Actualment, i després de l’acceptació parcial feta en 3 d’agost, l’operació presenta l’import
elegible aprovat següent:

Pressupost  modificat
proposat

Import
elegible
vigent

Ajut
FEDER
vigent

A1
Digitalització  i
senyalització  recursos
patrimonials

Contractació  serveis,  assistència,
consultoria, formació i altres

34.000,00
€

17.000,00
€

Béns  d’equipament  (nova  inversió  i
amortitzacions)

10.000,00
€ 5.000,00 €

Despeses de personal 17.500,00
€

8.750,00 €

Despeses  indirectes  (inclou  les
despeses generals) 2.625,00 € 1.312,50 €

Altres despeses 49.500,00
€

24.500,00
€

TOTAL ACTUACIÓ
113.625,00
€

56.812,50
€

A2 Centre  interpretatiu
Llagut Català – Colera

Inversió en infraestructura 152.677,00
€

76.338,50
€

A3
Conexió  carrer  Hospital  i
Torre  Carlina  –  Maçanet
de Cabrenys

Inversió en infraestructura 57.464,94
€

28.732,47
€

A4 Plaça  de  Sant  Antoni  –
Navata

Inversió en infraestructura 145.061,00
€

72.530,50
€

A5

Accés  monument  Walter
Benjamin  i  espai  natural
Abrera  marítima  –
Portbou

Inversió en infraestructura
251.393,60
€

125.696,80
€



A6 Entorn muralla ponent de
la  Ciutadella  de  Roses  –
Roses

Inversió en infraestructura 254.294,07
€

127.147,04
€

A7

Entorn  Monestir  St.
Miquel  de  Fluvià  –  St.
Miquel de Fluvià

Inversió en infraestructura
60.400,00
€

30.200,00
€

A8
Millora  carrer  del  Mar  –
Sant Pere Pescador Inversió en infraestructura

351.501,38
€

175.750,69
€

A9
Bosc de la ribera, zona illa
de  l’Albanyà  –  Torroella
de Fluvià

Inversió en infraestructura
42.897,14
€

21.448,57
€

A1
0

Rehabilitació del Mas Palol
Sabaldòria – Vilafant Inversió en infraestructura

142.167,05
€

71.083,53
€

A1
1

Coordinació  i  gestió  de
l’operació

Despeses de personal 76.250,00
€

38.125,00
€

Despeses  indirectes  (inclou  les
despeses generals)

11.437,50
€ 5.718,75 €

TOTAL ACTUACIÓ 87.687,50
€

43.843,75
€

A1
2

Comunicació,  publicitat,
informació

Despeses de personal 6.250,00 € 3.125,00 €

Despeses  indirectes  (inclou  les
despeses generals)

937,50 € 468,75 €

Contractació  serveis,  assistència,
consultria, formació o altres

10.000,00
€ 5.000,00 €

TOTAL ACTUACIÓ 17.187,50
€

8.593,75 €

TOTAL
1.676.356
,18 €

838.178,1
0 €

En data 19  de  novembre  2021 s’ha  emès informe justificatiu  els  canvis  proposats  i  el
compliment dels requisits necessaris per a l’aprovació de les modificacions de l’operació
“Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà” -
GO03-000830 FEDER 2014-2020 – Tram local  –  eix  6 per part  del  tècnic de  l’àrea de
Turisme que es transcriu a continuació:



«(...)  Proposta  de  modificació  de  l’operació  “Conservació,  foment  i
desenvolupament  del  patrimoni  natural  i  cultural  de  l'Alt  Empordà”  -  GO03-
000830

2.1. Renúncia a l’import de les baixes econòmiques

Després  de  la  presentació  de  l’anterior  sol·licitud,  s’han  continuat  produint  baixes
econòmiques en les licitacions de les actuacions que han minorat l’import total. Degut a la
successió  d’esdeveniments esmentada anteriorment,  es  sol·licita  la  renúncia  als  imports
previstos inicialment en la sol·licitud del FEDER per a les actuacions que s’indiquen, a fi
d’actualitzar el pressupost teòric al real.

2.1.1. Contracte  “16_2021_CCAE_A1_Projecte  de  senyalització”  –
Digitalització  i  senyalització  física  i  virtual  de  tots  els  recursos
patrimonials i turístics de l’Alt Empordà

Aquest  contracte  correspon  en  una  part  a  l’actuació  A1  de  la  memòria  de  sol·licitud
“Digitalització i senyalització física i virtual de tots els recursos patrimonials i turístics de l’Alt
Empordà”,   i  la  número  10  al  Sifecat.  El  pressupost  elegible  de  l’actuació  indicat  a  la
memòria  és  de  113.626,00  euros.  Dins  de  la  partida  “altres  despeses”  s’hi  preveien
49.500€, i després de que es licités amb un pressupost base de 58.286,74€, el contracte
corresponent  s’ha  acabat  adjudicant  per  34.389,18€.  La  diferència  entre  l’import
d’adjudicació i la previsió inicial és el que es proposa modificar (15.110,82 euros).

S’aporta  com  a  documentació  l’arxiu  “ANNEX1-Senyalitzacio.zip”,  que  conté  la  carpeta
corresponent al contracte amb:

 Acord d’adjudicació

2.1.1. Contracte 12_2021_CCAE_A2_ Colera

Aquest contracte correspon íntegrament a l’actuació A2 de la memòria de sol·licitud “Centre
interpretatiu del Llagut Català - Colera”,  i la número 1 al Sifecat. El seu pressupost elegible
era de 152.677,00 euros. No obstant l’import d’adjudicació després de baixes ha estat de
141.350,00 euros. Es proposa donar de baixa la diferència, és a dir 11.327,00 euros.
S’aporta com a documentació l’arxiu “Annex2-Colera.zip”, que conté la carpeta corresponent
al contracte amb:

 Acord d’adjudicació

 Acord d’adjudicació esmenat (hi havia un error en el primer)



La  resta  de  la  documentació  de  l’expedient  es  troba  a  l’apartat  de  documentació  del
contracte referenciat a Sifecat.

2.1.1. Contracte 15_2021_CCAE_A_Navata

Aquest contracte correspon íntegrament a l’actuació A4 de la memòria de sol·licitud “Plaça
de Sant Antoni i senyalització - Navata”,  i la número 4 al Sifecat. El seu pressupost elegible
era  de  145.061,00  euros.  En  l’anterior  sol·licitud  de  modificació  de  pressupost,  es  va
sol·licitar la reducció de 29.671,00 euros de l’import elegible, corresponents a una previsió
d’una desviació màxima del 10% respecte l’import del contracte adjudicat. Aquesta reducció
no va ser acceptada, al·legant que no es podia dur a terme només amb una previsió. És per
això que es torna a sol·licitar una reducció de l’import elegible, aquesta vegada pel valor de
l’import de la diferència amb el contracte adjudicat (104.900,00 euros), que ascendeix a
40.161,00€

S’aporta  com  a  documentació  l’arxiu  “Annex3-Navata.zip”,  que  conté  la  carpeta
corresponent al contracte amb:

 Acord d’adjudicació

La  resta  de  la  documentació  de  l’expedient  es  troba  a  l’apartat  de  documentació  del
contracte referenciat a Sifecat.

2.1.1. Contracte 13_2021_CCAE_A10_Vilafant

Aquest  contracte  correspon  íntegrament  a  l’actuació  A10  de  la  memòria  de  sol·licitud
“Rehabilitació  del  Mas  de  Palol  Sabaldòria  –  Vilafant”  i  la  número  2  al  Sifecat.  El  seu
pressupost elegible era de 142.167,05 euros. No obstant l’import d’adjudicació després de
la redacció del projecte i les baixes ha estat de 136.699,07 euros. Es proposa donar de
baixa la diferència, és a dir 5.467,98 euros.
S’aporta com a documentació l’arxiu “Annex4-Vilafant.zip”, que consta de:

 Acord d’adjudicació

 Acord d’adjudicació esmenat

La  resta  de  la  documentació  de  l’expedient  es  troba  a  l’apartat  de  documentació  del
contracte referenciat a Sifecat.

2.1. Renúncia i baixa total d’una actuació

La modificació consisteix en la baixa de l’operació de tota l’actuació “Recuperació de l’antic
camí de la vinya d’en Xirau – Accés al monument Walter Benjamin i espai natural de l’Albera
marítima de Portbou que garanteixi un accés controlat, segur, i ambientalment integrat i
d'interès turístic i cultural”.



La renúncia total d’aquesta actuació es va rebutjar en el primer expedient de modificació,
en  no  justificar-se  el  seu  caràcter  extraordinari.  En  aquest  aspecte,  per  tal  d’esmenar
aquesta  incidència,  s’aporta  nova  documentació  acreditativa  de  l’excepcionalitat  de  la
situació que permet motivar la retirada de l’actuació de l’operació (Annex5-Portbou.zip).

En conseqüència, és necessari donar de baixa l’actuació del marc de l’operació, i
per tant implica una renúncia a 251.393,60 euros elegibles.

2.2. Quadre resum de les baixes acumulades i la renúncia

Les  baixes  acumulades  i  la  renúncia  total  a  l’actuació  de  Portbou,  sumen un  total  de
323.460,40 euros a donar de baixa de l’import elegible total:

Actuació

Import
elegible
vigent
(sol·licitud
i resolució)

Total
executat  o
previst
d’executar

Diferènci
a /baixes

A1
Digitalització  i  senyalització  física  i  virtual  de
tots els recursos patrimonials i turístics de l’Alt
Empordà

113.625,00 € 98.514,18 €
-15.110,82
€

A2 Centre interpretatiu Llagut Català – Colera 152.677,00 €
141.350,00
€

-11.327,00
€

A4 Plaça de Sant Antoni i senyalització – Navata 145.061,00 € 104.900,00
€

-40.161,00
€

A5 Accés  monument  Walter  Benjamin  i  espai
natural Abrera marítima – Portbou

251.393,60 € 0,00 €
-
251.393,60
€

A10 Rehabilitació  del  Mas  Palol  Sabaldòria  –
Vilafant

142.167,05 € 136.699,07
€

-5.467,98 €

TOTAL BAIXES
-
323.460,4
0 €

En les dues següents pàgines es reprodueixen els quadres del pressupost. En primer terme
el pressupost vigent, i en segon la proposta de modificació.



2.  Pressupost  de  l’operació  aprovat  amb  la  resolució  definitiva  RESOLUCIÓ
GAH/2372/2017,  de  10  d'octubre  i  modificat  per  la  “Resolució  per  la  qual
s’accepta  parcialment  la  renúncia  presentada  pel  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà  al  cofinançament  de  la  subvenció  del  Programa  Operatiu  FEDER
Catalunya  2014-2020  en  relació  amb  l’operació  Conservació,  foment  i
desenvolupament  del  patrimoni  natural  i  cultural  de  l’Alt  Empordà  (GO03-
000830), eix 6.

Pressupost  modificat
proposat

Import
elegible
vigent

Ajut
FEDER
vigent

A1
Digitalització  i
senyalització  recursos
patrimonials

Contractació  serveis,  assistència,
consultoria, formació i altres

34.000,00
€

17.000,00
€

Béns  d’equipament  (nova  inversió  i
amortitzacions)

10.000,00
€ 5.000,00 €

Despeses de personal 17.500,00
€

8.750,00 €

Despeses  indirectes  (inclou  les
despeses generals) 2.625,00 € 1.312,50 €

Altres despeses 49.500,00
€

24.500,00
€

TOTAL ACTUACIÓ
113.625,00
€

56.812,50
€

A2 Centre  interpretatiu
Llagut Català – Colera

Inversió en infraestructura 152.677,00
€

76.338,50
€

A3
Conexió  carrer  Hospital  i
Torre  Carlina  –  Maçanet
de Cabrenys

Inversió en infraestructura 57.464,94
€

28.732,47
€

A4 Plaça  de  Sant  Antoni  –
Navata

Inversió en infraestructura 145.061,00
€

72.530,50
€

A5

Accés  monument  Walter
Benjamin  i  espai  natural
Abrera  marítima  –
Portbou

Inversió en infraestructura
251.393,60
€

125.696,80
€

A6
Entorn muralla ponent de
la  Ciutadella  de  Roses  –
Roses

Inversió en infraestructura
254.294,07
€

127.147,04
€



A7 Entorn  Monestir  St.
Miquel  de  Fluvià  –  St.
Miquel de Fluvià

Inversió en infraestructura 60.400,00
€

30.200,00
€

A8
Millora  carrer  del  Mar  –
Sant Pere Pescador Inversió en infraestructura 351.501,38

€
175.750,69
€

A9
Bosc de la ribera, zona illa
de  l’Albanyà  –  Torroella
de Fluvià

Inversió en infraestructura 42.897,14
€

21.448,57
€

A1
0

Rehabilitació del Mas Palol
Sabaldòria – Vilafant

Inversió en infraestructura 142.167,05
€

71.083,53
€

A1
1

Coordinació  i  gestió  de
l’operació

Despeses de personal
76.250,00
€

38.125,00
€

Despeses  indirectes  (inclou  les
despeses generals)

11.437,50
€

5.718,75 €

TOTAL ACTUACIÓ
87.687,50
€

43.843,75
€

A1
2

Comunicació,  publicitat,
informació

Despeses de personal 6.250,00 € 3.125,00 €

Despeses  indirectes  (inclou  les
despeses generals) 937,50 € 468,75 €

Contractació  serveis,  assistència,
consultria, formació o altres

10.000,00
€

5.000,00 €

TOTAL ACTUACIÓ
17.187,50
€ 8.593,75 €

TOTAL 1.676.356
,18 €

838.178,1
0 €



2.3. Quadre de pressupost proposat:

Pressupost modificat proposat
Import
elegible
vigent

Ajut  FEDER
vigent

Import
elegible
proposat

Ajut
FEDER
proposat

A1 Digitalització i senyalització recursos
patrimonials

Contractació  serveis,  assistència,  consultoria,
formació i altres

34.000,00 € 17.000,00 € 34.000,00 € 17.000,00 €

Béns d’equipament (nova inversió i amortitzacions) 10.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €

Despeses de personal 17.500,00 € 8.750,00 € 17.500,00 € 8.750,00 €

Despeses indirectes (inclou les despeses generals) 2.625,00 € 1.312,50 € 2.625,00 € 1.312,50 €

Altres despeses 49.500,00 € 24.500,00 € 34.389,18 € 17.194,59 €

TOTAL ACTUACIÓ
113.625,00
€ 56.812,50 € 98.514,18 € 49.257,09 €

A2 Centre interpretatiu Llagut Català –
Colera

Inversió en infraestructura 152.677,00
€

76.338,50 € 141.350,00 € 70.675,00 €

A3
Conexió  carrer  Hospital  i  Torre
Carlina – Maçanet de Cabrenys Inversió en infraestructura 57.464,94 € 28.732,47 € 57.464,94 € 28.732,47 €

A4 Plaça de Sant Antoni – Navata Inversió en infraestructura 145.061,00
€

72.530,50 € 104.900,00 € 52.450,00 €

A5
Accés monument Walter Benjamin i
espai  natural  Abrera  marítima  –
Portbou

Inversió en infraestructura 251.393,60
€

125.696,80 € 0,00 € 0,00 €

A6 Entorn  muralla  ponent  de  la
Ciutadella de Roses – Roses

Inversió en infraestructura 254.294,07
€

127.147,04 € 254.294,07 € 127.147,04
€

A7
Entorn Monestir St. Miquel de Fluvià
– St. Miquel de Fluvià Inversió en infraestructura 60.400,00 € 30.200,00 € 60.400,00 € 30.200,00 €

A8 Millora carrer  del  Mar  – Sant  Pere
Pescador

Inversió en infraestructura 351.501,38
€

175.750,69 € 351.501,38 € 175.750,69
€

A9
Bosc  de  la  ribera,  zona  illa  de
l’Albanyà – Torroella de Fluvià Inversió en infraestructura 42.897,14 € 21.448,57 € 42.897,14 € 21.448,57 €

A1 Rehabilitació  del  Mas  Palol Inversió en infraestructura 142.167,05 71.083,53 € 136.699,07 € 68.349,54 €



0 Sabaldòria – Vilafant €

A1
1

Coordinació i gestió de l’operació Despeses de personal 76.250,00 € 38.125,00 € 76.250,00 € 38.125,00 €

Despeses indirectes (inclou les despeses generals) 11.437,50 € 5.718,75 € 11.437,50 € 5.718,75 €

TOTAL

ACTUACIÓ

87.687,50
€

43.843,75 €

87.687,50 € 43.843,75 €

A1
2

Comunicació, publicitat, informació

Despeses de personal 6.250,00 € 3.125,00 € 6.250,00 € 3.125,00 €

Despeses indirectes (inclou les despeses generals) 937,50 € 468,75 € 937,50 € 468,75 €

Contractació  serveis,  assistència,  consultria,
formació o altres

10.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €

TOTAL ACTUACIÓ 17.187,50 € 8.593,75 € 17.187,50 € 8.593,75 €

TOTAL 1.676.356,
18 €

838.178,10
€

1.352.895,7
8 €

676.447,9
0 €



El nou import elegible que es deriva d’aquesta modificació és de 1.352.895,78 euros, mentre
que l’import del FEDER proposat és 676.447,90 euros.

3. Justificació de la no alteració i no afectació de l'objecte, les condicions i la
finalitat de l'operació

Per una banda, la renúncia als imports de les baixes econòmiques no implica en cap cas una
afectació sobre de l'objecte, les condicions i la finalitat de l'operació, bàsicament perquè les
actuacions s’han executat dins de l’operació, tal i com estaven previstes, però els preus de
mercat han provocat que es portessin a terme per un preu inferior al previst. Per tant es
proposa renunciar a aquests imports, sense que això tingui cap mena d’afectació més enllà
de reduir l’import elegible, i la conseqüent subvenció de FEDER.
Per altra banda, la baixa de l’actuació de Portbou, tampoc té cap mena d’impacte sobre
l’objecte, les condicions i la finalitat de l’operació, atès que:

 El projecte que pretén executar el  Consorci  del  Port de  Portbou és el  mateix
projecte previst a l’operació de FEDER.

 Es dona de baixa de l’operació FEDER perquè no pot ser cofinançada per aquest
ajut, però l’actuació s’executa igualment.

 En conseqüència, l’atracció turística prevista en el marc del FEDER es porta
a terme igualment, i es posarà a disposició de l’estratègia turística en les mateixes
condicions i impacte que tindria en cas d’haver estat cofinançat per FEDER.

 Contribueix per tant, encara que estigui executat i finançat per un altre ens,  a
l’assoliment dels objectius previstos en l’estratègia comarcal plasmada en la
sol·licitud de l’operació d’eix 6 de FEDER el2016.

 A efectes de l’impacte turístic de l’actuació, per exemple en indicadors, continuarà
formant  part  de  l’estratègia  i  igualment  es  podran  informar  totes  aquelles  fites
d’impacte  que  tingués  previst  en  el  marc  del  FEDER.  Té  per  tant  el  mateix
impacte turístic.

En conseqüència la única variació que es produeix en referència a aquesta actuació, és que
no serà finançada per FEDER, complint-se de manera íntegra totes les altres qüestions que
se li podrien atribuir en el marc de l’operació FEDER.

2. Efecte sobre els criteris de puntuació de l’operació per a la seva selecció

En conjunt,  les  renúncies proposades deixen l’operació molt  per sobre del  milió d’euros
elegible obligatori en bases. Per tant no és contrària a cap element contingut a les bases que
podés provocar la no selecció de l’operació un cop revisada la proposta de modificació.
Aquesta és la única afectació que podria tenir la renúncia dels imports de les baixes.



Diferent és el cas de la baixa i renúncia total  de l’actuació de Portbou, que mereix una
explicació  més  extensa,  en  el  sentit  que  no  té  efectes  sobre  la  puntuació  atorgada  a
l’operació, ni sobre aquells elements obligatoris de selecció. Bàsicament perquè:

 El municipi, malgrat decau la seva actuació de l’operació, contribueix, en virtut del
conveni signat, al finançament de l’operació en aquelles despeses comuns, per tant
participa igualment en aquesta.

 Entre aquestes despeses comuns, hi ha el cofinançament de les accions portades a
terme per la persona contractada, i les actuacions de digitalització i comunicació,
que afecten a Portbou i també a d’altres municipis de la comarca que no tenen una
actuació d’obra en el marc de l’operació, i que són molts més que 16, nombre de
municipis amb els que s’obtenia la puntuació màxima en aquest subcriteri.

 Al no decaure cap municipi, tampoc varia la densitat territorial dels municipis que
participen en l’operació, sense que es produeixi cap afectació en aquest aspecte.

 No  afecta  els  punts  atorgats  per  generació  de  llocs  de  treball.  La  persona
contractada està assignada a altres actuacions. L’actuació que es demana donar de
baixa no tenia imputada directament despesa de personal.

 El pressupost elegible queda, com s’ha dit anteriorment, i després de la baixa de
l’actuació, per sobre del milió d’euros.

 Els punts atorgats  en concepte dels  criteris  de sostenibilitat,  impacte al  territori,
viabilitat i innovació, maduresa, pressupost, objectius i pla de treball (criteris més
qualitatius  i  de  judici  de  valor)  no es  veuen afectats  per  la  modificació  que es
proposa, atès que l’actuació que es dona de baixa s’executa íntegrament en els
termes previstos en l’operació, i dins del termini elegible de FEDER, tal i com consta
en la comunicació de l’Ajuntament de Portbou.

2. Adequació de la proposta a les bases de la convocatòria

L’article  21.2  de  l’ordre  GAH/45/2016,  de  7  de  març,  per  la  qual  s’aproven  les  bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament
pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria, en
relació a les revisions i modificacions de les operacions, estableix el següent:
La  modificació  de  la  memòria  i/o  pressupost  només  podrà  sol·licitar-se  per  causes
degudament justificades i amb la sol·licitud prèvia de l’entitat interessada, sempre que les
modificacions  no  afectin  l’objecte,  les  condicions,  la  finalitat  i  el  període  d’execució  de
l’operació.  No  es  podran  resoldre  favorablement  les  sol·licituds  de  modificacions  o
incidències que impliquin un canvi en les condicions mitjançant les quals es va concedir l’ajut
o que suposin un canvi en la puntuació de la valoració dels criteris que hagués suposat la
no-obtenció o la reducció de l’import de la subvenció.
Entenem que  la  situació  generada  i  acreditada  amb  els  documents  que  s’adjunten  en
referència a l’actuació A5 entra dins dels supòsits que es recullen en aquest paràgraf, en



tant que es tracta d’una situació excepcional que no fa variar l’esperit del total de l’operació,
i que entra dins de les casuístiques susceptibles de provocar una retirada en l’operació.

3. Conclusions

La modificació que es proposa en el present informe i en la resta de l’expedient:

 Manté un pressupost elegible superior al milió d’euros.

 No afecta l'objecte, les condicions i la finalitat de l'operació, ni altera la
puntuació de la valoració dels criteris (tal com exigeix la base 21 de l’
ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març).

 No comporten cap dany a drets de tercers.

En  conseqüència,  les  modificacions  proposades  s’ajusten  a  la  base  21  de  l’  ORDRE
GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria, així com allò establert a la llei
38/2003  General  de  subvencions,  i  a  allò  que  disposen  la  normativa  aplicable  als  fons
FEDER.

És per això que es demana que s’accepti la proposta de modificació de l’operació proposada
en aquest document.»

La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell
Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  informa  favorablement  el  contingut  de  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).

• 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.

• 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 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local (LMMGL).

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

• 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/45/2016,  de  7  de  març,  per  la  qual  s'aproven  les  bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

• Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les
operacions  de  les  entitats  locals  susceptibles  de  cofinançament  pel  PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local :

Primer.-  Aprovar sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
la  Presidència  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de  les  modificacions  en l’operació  GO03-
000830 “Conservació,  foment  i  desenvolupament del  patrimoni  natural  i  cultural  de  l'Alt
Empordà”, inclosa dins del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 eix 6, segons
la documentació adjunta  on s’inclou la justificació de:

1.- la renúncia a l’import de les baixes econòmiques que s’han produït durant la
licitació i



2.- la renúncia i baixa total de l’actuació «Recuperació de l’antic camí de la vinya
d’en Xirau – Accés al monument Walter Benjamin i espai natural de l’Albera marítima
de Portbou»,  actuació  que serà executada directament  pel  Consorci  del  Port  de
Portbou.

Amb la proposta de pressupost següent:

Import  elegible
vigent

Ajut  FEDER
vigent

Import  elegible
proposat

Ajut  FEDER
proposat

1.676.356,18 € 838.178,10 € 1.352.895,78 € 676.447,90 €

Segon.- Traslladar  aquest  acord  a  la   Direcció  General  d’Administració  Local  del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a l’àrea de Serveis Econòmics
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament  i  de  forma potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de  reposició  davant  el
mateix òrgan  que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El Conseller delegat de l'àrea de Turisme,

En dono fe,
La Secretària

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp:2021/1921)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient número 2021/1921 relatiu a l’extinció del Conveni de Delegació de Competències

entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament del Far d'Empordà dels Serveis

Tècnics de Joventut, per a l’any 2020.

Fets

Atès que el Consell Comarcal realitza el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte

que consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca

mitjançant la figura d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest  tècnic  de  joventut  s’encarrega  d’assessorar  i  recolzar  els  municipis  que  li

corresponen, en tots aquells aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents

realitats,  establint  diagnòstics  i  elaborant  i  executant  els  projectes  i  programes juvenils

necessaris per a cada municipi.

Atès que el Conveni del Projecte de Tècnic Compartit, es va signar en data 26 de gener de

2015 i es va anar prorrogant anualment fins a finals de l’any 2019.

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i,

tenint  el  recolzament  dels  diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va

considerar d’interès la delegació de les competències municipals en matèria de Joventut,

assumint genèricament les facultats i obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb

el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni que s’aprovi.

Atès  que  en  data  5  de  juny  de  2020,  el  Consell  de  Govern  de  l’Ajuntament  del  Far

d’Empordà,  adopta  la  decisió  de  no  donar  continuïtat  al  conveni  del  Projecte  Tècnic

Compartit i notifica al Consell Comarcal de l’Alt Empordà mitjançant Decret d’Alcaldia, de no

prorrogar a la finalització de l’any 2020.



Atès que en data 20 d’octubre de 2020, la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt

Empordà va aprovar  l’esmentat  Conveni  de Delegació  de  Competències  entre el  Consell

Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  l'Ajuntament  del  Far  d'Empordà  dels  Serveis  Tècnics  de

Joventut, per a l’any 2020.

Atès que, tot i que es va aprovar el Conveni esmentat de Delegació de Competències, però

no es va arribar a signar per part de l’Ajuntament, i tenint en compte que durant l’any 2020,

la  gestió  i  coordinació  dels  serveis  de  joventut  es  van  portar  a  terme  per  part  tècnic

compartit de joventut del Consell Comarcal, l’Ajuntament del Far en data 5 de novembre de

2021, notifica, mitjançant resolució d’alcaldia, no donar continuïtat, amb efectes 1 de gener

de 2021, la participació en el projecte de tècnic compartit i, per tant, no aprovar la proposta

del Conveni de Delegació de Competències entre el  Consell Comarcal de l'Alt Empordà i

l'Ajuntament del Far d'Empordà dels Serveis Tècnics de Joventut.

Atès que en data 12 de gener de 2021, el Consell Comarcal, notifica a l’Ajuntament del Far

d’Empordà,  l’aprovació  mitjançant  un Decret  de Gerència,  la  liquidació  de  l’aportació  de

l’import del Conveni de Delegació de Competències per a la gestió dels Serveis Tècnics de

Joventut, per a l’any 2020.

Atès que en data 8 de setembre de 2021, el Consell Comarcal rep ingrès de l’esmentada

liquidació per a l’any 2020, per part de l’Ajuntament del Far d’Empordà

En data 17 de novembre de 2021 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea

de Joventut i Esports.

La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell

Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  informa  favorablement  el  contingut  de  la  present  Proposta

d’Acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual  s’aprova el  Reglament d’obres,  activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).



• 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 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de 3 d’agost,  de règim jurídic  i  de procediment de les  administracions

publiques de Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

(LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

ACORDS:

Primer. Acordar  l’extinció  del  Conveni  de  Delegació  de  Competències  entre  el  Consell

Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  l'Ajuntament  del  Far  d'Empordà  dels  Serveis  Tècnics  de

Joventut, a data 31 de desembre de 2020.

Segon. Donar com a liquidada l’aportació corresponent a l’any 2020, atès que el Consell

Comarcal  va  rebre  l’ingrès  per  part  de  l’Ajuntament  del  Far  d’Empordà  en  data  8  de

setembre de 2021.

Tercer. Notificar a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.



Quart. Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com

calguin per l’execució dels presents acords.

Cinquè. Comunicar a l’àrea de Joventut i Esports aquests acords per al seu coneixement i

als efectes oportuns.

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.



R/N:07/CC/lf (Núm. Exp:2021/930)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER  DELEGAT DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA A
LA JUNTA DE GOVERN  LOCAL

Identificació de l’expedient

Expedient número 2021/930 relatiu a la concessió d’una subvenció, per import de 15.000,00 €, a l’Associació

per a la Formació Professional a l’Alt Empordà, per l’any 2021.

Antecedents de fet

1.- Activitat a subvencionar

1.1.- Documentació entregada

En data 12 d’abril  (RE 2021-3925), 23 de juny (RE 2021-9474) i  22 de juliol  (RE 2021/10470)
d’enguany, 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, i ha aportat la documentació corresponent.

Inicialment, en data 12 d’abril (RE 2021-3925), la Sra. Sandra Beatriz Gard Buscarons va presentar
una  instància  de  sol.licitud  per  a  la  finalitat  «DESPESES  DE  COORDINACIÓ  GENERAL  I
ADMINISTRACIÓ ESCOLA» i amb domicili de notificació al carrer POETA I MARQUINA, 2 de Figueres.

Posteriorment, en data 22 de juliol (RE 2021/10470), ha presentat un escrit d’esmena d’error en la
finalitat sol.licitada i en el domicili de notificació. En aquest escrit renuncia a la sol.licitud feta en
data 12 d’abril (RE 2021-3925).

1.2.- Dades generals de la subvenció sol.licitada.

Tanmateix, en aquesta mateixa data (22 de juliol), presenta una nova sol.licitud, ara definitiva, amb les
següents dades:

Finalitat de la subvenció:  Formació per a joves de 16 a 18 anys, anomenat Enfila’t, amb un nou
format en el  que s’amplien  els  àmbits  de  la  formació  professionalitzadora (cuina,  perruqueria  i
pintura) i oferint formació per treure el graduat en ESO i orientació laboral. 



Persones beneficiàries: 18, amb possibilitat d’augmentar 2 places més al setembre segons demanda.
En la formació professionalitzadora d’han programat 10 places a l’ofici de cuina, 4 places en ofici de
perruqueria i 4 places en ofici de pintura.

Lloc de notificació de la subvenció: C/ Doctor Ferran, baix 1, de Figueres.

Llocs de realització de l’activitat:

3. Aula d’informàtica del Casal Cívic de Figueres, per dur a terme la formació per obtenir el graduat en
ESO. A partir de l’octubre està previst disposar d’una aula d’informàtica a la nova seu de l’entitat.

4. Espais del Restaurant la Clau del Casal Cívic ubicat al carrer Joan Subias s.n.  de Figueres, per a la
formació professionalitzadora en cuina.

5. Instal·lacions de l’antiga escola d’oficis de Figueres, per a la formació professionalitzadora en pintura.

6. Instal·lacions de l’ Escola Olmer, per la formació professionalitzador de perruqueria.

Import del projecte: 30.000,00 €.

Import de la subvenció sol.licitada: 15.000,00 €.

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 i la memòria 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. 

S’ha de tenir  en  compte que en data 22 de  juliol  (RE 2021/10470),  també es presenta el  pressupost
esmenat i la memòria de sol.licitud rectificada amb ampliació d’informació respecte a la presentada en data
12 d’abril (RE 2021-3925). En aquesta memòria es detalla el període de la sol.licitud, que és el següent:

Període sol.licitat: d’abril  2021 a desembre 2021. L’activitat formativa pròpiament dita es durà a
terme de setembre a desembre. Atès que el nou format del projecte Enfila’t s’inicia per primera
vegada aquest curs, hi ha una preparació prèvia a l’inici de l’activitat durant els mesos d’abril, maig i
juny.

A la memòria s’explica que per ser un format nou que s’inicia per primera vegada, les hores del formador de
cuina estaran el 100% dedicades a 10 alumnes, les hores del formador de perruqueria estaran al 100%
dedicades  a  4  alumnes  i  les  hores  del  formador  de  pintura  estaran  el  100% dedicades  a  4  alumnes,
programats. A més, expliquen que tenen la possibilitat d’oferir més places cada trimestre, i la previsió de
futur és augmentar el número d’alumnes, per fer més eficients els recursos emprats. També es relacionen
els professionals que hi intervindran i el número d’hores de dedicació, que són:

1. Formador/a assignatures curriculars (1): Hores totals de dedicació: 121 – 124 h. La seva distribució
és  la  següent:  78  -  81  hores  lectives  (  6  h/  setmana  de  setembre  a  desembre)  + 28 hores
preparació  (4h/  setmana d’abril  a  juny) + 15 avaluació  i  retorn  (  1h/ setmana de setembre  a
desembre per reunió d’equip setmanal).



2. Formador/a assignatures curriculars (2): Hores totals de dedicació: 121 - 124 h. La seva distribució
és la  següent: :  78 -  81 hores lectives (  6  h/ setmana de setembre a desembre) + 28 hores
preparació (4h/ setmana d’abril  a juny) + 15h avaluació i  retorn ( 1h/ setmana de setembre a
desembre per reunió d’equip setmanal).

3. Formador en competències laborals . Total 40 hores (20 hores per grup A i B)

4. Formador/a ofici cuina- Hores totals de dedicació: 121 – 124 h. La seva distribució és la següent: :
78 – 81 hores  lectives  (  6  h/  setmana de setembre  a desembre)  + 28 hores  preparació  (4h/
setmana d’abril a juny) + 15h avaluació i retorn ( 1h/ setmana de setembre a desembre per reunió
d’equip setmanal). Previsiblement: més dues hores més a la setmana d’hores lectives.

5. Formador/a ofici perruqueria. Hores totals de dedicació: 121h. La seva distribució és la següent: : 78
hores lectives ( 6 h/ setmana de setembre a desembre) + 28 hores preparació (4h/ setmana d’abril
a  juny)  +  15h  avaluació  i  retorn  (  1h/  setmana  de  setembre  a  desembre  per  reunió  d’equip
setmanal). Previsiblement: més dues hores més a la setmana d’hores lectives.

6. Formador/a ofici  pintura. Hores totals de dedicació: 121h. La seva distribució és la següent: 78
hores lectives ( 6 h/ setmana de setembre a desembre) + 28 hores preparació (4h/ setmana d’abril
a  juny)  +  15h  avaluació  i  retorn  (  1h/  setmana  de  setembre  a  desembre  per  reunió  d’equip
setmanal). Previsiblement: més dues hores més a la setmana d’hores lectives. Previsiblement: més
dues hores més a la setmana d’hores lectives.

7. Orientador/a formatiu i laboral. Hores totals de dedicació: 168h. De Setembre a desembre dedicació
de  12h  /setmana  de  dilluns  a  dijous  de  15h  a  18h distribuïdes  en  la  preparació  de  la  pròpia
orientació, suport psicològic i orientació amb cada alumne individual i grupal.

8. Administrativa: (es considera despesa directa al projecte)-. Es dedica un 25% de la jornada al mes
de juny i setembre amb les tasques següents: Entrevistes i preparació de documentació inicial de
l’alumnat 40 hores / 3h per alumne al mes de juny. Preinscripcions a la plataforma IOC + consultes
famílies + contacte i revisió d’expedients IOC + matrícules 40 hores / 3h Per alumne al mes de
setembre.

9. Coordinadora  del  projecte.  Hores  totals  de  dedicació:  96  hores.  Criteri  d’imputació:  10% de la
jornada al mes d’abril per preparació del projecte, 10% de la jornada al mes de juny per entrevistes
als candidats  i  10 % de la jornada de setembre a desembre per seguiment amb l’orientador/a
formatiu i laboral i coordinació amb famílies i professorat.

1.3-. Pressupost de l’activitat

En relació al pressupost sol.licitat i l’acceptat hi ha una diferència en la naturalesa de les despeses
indirectes.



En el  pressupost  sol.licitat  s’ha inclòs un import  de 3.000,00 € en coordinació,  com a despesa
indirecta. A la memòria de sol.licitud definitiva s’explica el criteri d’imputació, que és: 

Hores totals de dedicació: 96 hores. criteri d’imputació: 10% de la jornada al mes d’abril per
preparació del projecte, 10% de la jornada al mes de juny per entrevistes als candidats i 10
% de la  jornada de  setembre  a desembre  per  seguiment  amb  l’orientador/a formatiu  i
laboral i coordinació amb famílies i professorat.

En el pressupost acceptat, l’import de 3.000,00 € en coordinació s’inclou com a despesa directa atès
que la dedicació descrita està directament relacionada amb l’activitat subvencionada.

1.4.- Subvenció nominativa i aplicació pressupostària

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  hauria d’haver
consignada  l’aplicació  pressupostària  número  65.4331.4800,  a  nom  de  l’Associació  per  a  la  Formació
Professional de l’Alt Empordà.

Consultat el pressupost aprovat per a l’any 2021 s’ha observat que l’aplicació pressupostària 65.4331.4800
va a nom de l’antiga Escola d’Hostaleria. Aquest fet es deu a un error material atès que:

El Ple del Consell Comarcal, en la sessió del 29 de setembre de 2020 va aprovar l’expedient de
modificació de crèdits núm. 20/14 en el pressupost de l’exercici de 2020, en el sentit exclusiu de
modificar la descripció de la partida 65.4331.4800, anomenada “Subvenció Escola d’hostaleria”, i
substituir-la pel nom correcte del beneficiari, «l’Associació per a la Formació Professional de l’Alt
Empordà». Expedient número 2020/1096.

El BOP de 23 de novembre de 2020, segons el qual l’acord anterior ha quedat elevat a definitiu atès
que durant el termini d’exposició pública no  es va formular cap reclamació o al.legació.

2.- En data 2 d’agost, la cap de l’àrea de Promoció Econòmica emet informe favorable, i deixa sense efecte
l’informe de 26 de juliol en que va emetre informe favorable condicionat a la presentació dels estatuts
degudament inscrits  en el  Registre d’associacions de la Generalitat  de Catalunya, atesa la presentació
d’aquesta documentació per part de l’entitat beneficiària.

3.- En data 15 de novembre d’enguany, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de
Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable, condicionat a que
s’esmeni l’error material detectat en l’aplicació pressupostària objecte de la subvenció de referència i es
confirmi, en la fase de fiscalització prèvia d’Intervenció, que es tracta d’un error purament material. 

4.- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció. 



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. 

• 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).

• L'article  109.2,  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d'octubre,  del  Procediment  administratiu  comú de les
administracions  públiques,  preveu  rectificar  en  qualsevol  moment  d'ofici,  o  a  instància  dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

• Bases reguladores per a la concessió i justificació de subvencions comarcals del pressupost general
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a l’exercici 2021, aprovat pel ple de la Corporació, en
sessió de 24 de novembre de 2020.

• 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.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Esmenar l’error del nom de l’aplicació pressupostària 65.4331.48000 que ha de dir «subvenció
Associació  per  a  la  Formació  Professional  a  l’Alt  Empordà»,  en  comptes  de  «subvenció  Escola
d’Hostaleria».



Segon.-  Concedir a l'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà amb CIF  G17393950, una
subvenció de 15.000,00 €, per finançar l’activitat consistent en «Formació per a joves de 16 a 18 anys,
anomenat Enfila’t, amb un nou format en el que s’amplien els àmbits de la formació professionalitzadora
(cuina, perruqueria i pintura) i oferint a més la possibilitat d’obtenir el graduat en ESO i orientació laboral»,
segons la informació dels punt 1.2 i 1.3 dels antecedents. L'import de la subvenció representa un 50 % del
total  del  pressupost de despesa acceptada 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 acord de la
Junta Directiva de data 4 de novembre de 2020.

Tercer.-  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  15.000,00  €  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   a  la  Formació
Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2021, que s'adjunta com a document annex.

Cinquè.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, de
conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014. 

Sisè.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la
Disposició addicional novena de la Llei 19/2014. 

Setè.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article 110.3 de la Llei
26/2010. 

Vuitè- Publicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions, recollida a l'article
20.8.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Novè.- Notificar a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents. 

Desè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com calguin per
l’execució dels presents acords.



Onzè.- Comunicar a l’àrea de Promoció Econòmica i a l’àrea de Serveis Econòmics aquests acords per al
seu coneixement i als efectes oportuns.

Peu de recurs

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,

En dono fe,
La  Secretaria,

Cristina Pou Molinet



Conveni regulador de la subvenció concedida a l'Associació per a la Formació Professional de
l'Alt Empordà per a l'any 2021

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.

En aquesta edició, engega un nou projecte en el que combina la formació reglada en ESO, la formació
professionalitzadora i la orientació laboral, per a joves entre 16 i 18 anys.

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.

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  per  import  de  15.000,00 € concedida a
l'Associació per a la Formació Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2021. El beneficiari de la subvenció,
descrita  als  antecedents,  realitzarà  l'activitat  consistent  en  la  formació  per  a  joves  de  16  a  18  anys,
anomenada Enfila’t, amb un nou format en el que s’amplien els àmbits de la formació professionalitzadora
(cuina, perruqueria i pintura) i oferint a més la possibilitat d’obtenir el graduat en ESO i orientació laboral.
d’acord amb la memòria explicativa que s’adjunta com annex 1 a aquest conveni, i amb un pressupost de
despesa acceptat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà de 30.000,00 €.

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 Import %

Total despeses directes            30.000,00   100 %

Total despeses indirectes 0,00      0 %

Total despeses 30.000,00  100 %



Cinquè.- Despeses no subvencionables

No  seran  subvencionables  les  despeses  que  no  estiguin  relacionades  inequívocament  amb  l’acció
subvencionada.

En tot cas, no són subvencionables;

a) els interessos deutors dels comptes bancaris

b) els interessos, recàrrecs i sancions administratius

c) les begudes alcohòliques

d) els impostos indirectes si aquests són recuperables

e)  les  despeses  destinades  a  inversions,  llevat  que  així  s’estableixi  en  les  respectives  bases
reguladores.

f) Les despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant segons els supòsits establerts a
l’apartat 2 de l’article 68 del RLGS i en general els supòsits que determina la normativa mercantil i
tributària aplicable.

Sisè.- Subcontractació d’activitats subvencionables

D’acord amb l’article 29 de la LGS, s'entén que un beneficiari  subcontracta quan concerta amb tercers
l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció, en aquest cas la  formació
professionalitzadora (cuina, perruqueria i pintura), la formació per obtenir el graduat en ESO i orientació
laboral.  Queda  fora  d'aquest  concepte  la  contractació  d'aquelles  despeses  en  què  hagi  d'incórrer  el
beneficiari per a la realització per sí mateix de l'activitat subvencionada.

L’entitat beneficiària podrà subcontractar totalment l’activitat objecte de la subvenció. 

Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei de contractes del sector
públic, per al contracte menor, l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors,  amb caràcter  previ  a  la  contractació  del  compromís per  l'obra,  la  prestació  del  servei  o  el
lliurament del bé, tret  que per les  característiques especials  del  contracte no existeixi  en el  mercat un
nombre suficient d’entitats que el realitzin, o tret que la despesa s’hagi efectuat anteriorment a la sol·licitud
de subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que haurien d'aportar-se en la justificació, o bé en la
sol·licitud de subvenció, es farà conforme a criteris d'eficiència i economia. Quan l'elecció no recaigui en la
proposta econòmica més avantatjosa, s'haurà de justificar expressament en una memòria.

Setè Compatibilitat de les subvencions

La subvenció concedida pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà és compatible 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.



Vuitè.-  Import i forma de pagament

El Consell Comarcal es compromet a col·laborar econòmicament amb l’entitat beneficiària de la subvenció,
per a  què pugui  acomplir  l’objecte d’aquest  conveni,  mitjançant  l’aportació  econòmica de  15.000,00  €,
prevista nominativament a la partida 65.4331.48000. del pressupost de 2021 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 30.000,00 €.  

La justificació total de la subvenció es realitzarà d’acord amb allò previst al pacte novè del present conveni. 

Novè.- 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
definides 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.

L’entitat beneficiària haurà de justificar la realització efectiva del total  del  pressupost de les activitats o
projectes realitzats  que van determinar la  concessió  de la subvenció.  La justificació s’acomplirà  amb la
presentació d’un compte justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat
o projecte subvencionat, d’acord amb el model normalitzat i que estarà integrat per:

a) La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada per l’entitat beneficiària
o per la persona que actua en la seva representació.

b) El compte justificatiu de les despeses i els ingressos realitzats, segons el document que s’adjunta
com a annex 2.

c) Les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses, d’acord amb la normativa
reguladora de les subvencions. 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 (TC1 i 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.

d) L’acreditació de la realització del pagament de les despeses subvencionables amb anterioritat a la
finalització del període de justificació establert, o la declaració recollida al compte justificatiu del
punt b).

e) Certificacions positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials i tributàries.

f) Declaració segons el document que s’adjunta com annex 3.

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 2022.

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.

Desè.- 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, fent-hi constar el percentatge
imputat.

Les despeses han d'estar comptabilitzades i pagades abans de la finalització del període de justificació.

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. 

Onzè.- 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 €.

Dotzè.- Vigència del conveni

La vigència del present conveni s’estén des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, 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.

Tretzè.- 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.

Catorzè.- Garanties

No es requereix la constitució de cap garantia per part del beneficiari / de la beneficiària.

Quinzè.-  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.

Setze.-  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

Sònia Martínez Juli

Presidenta

Sandra Beatriz Gard Buscarons

Presidenta

Cristina Pou Molinet

Secretària

Annexes en documents separats al present conveni, atès que el format informàtic de cadascun d’ells és
diferent i no es poden unificar en un sol document:

Conveni_subvencio_AFAE_annex_1_memoria_activitat_subvencionada.pdf

Conveni_subvencio_AFPAE_annex_2_compte_justificatiu.pdf

Conveni_subvencio_AFPAE_annex_3_declaracio_justificacio.pdf



R/N:OS/NO/sg (Núm. Exp: 2021/917)
ASSUMPTE: Contractació de les obres del «Projecte de senyalització dels recursos turístico patrimonials de l’Alt Empordà», actuació en
el marc de l'operació cofinançada amb el PO FEDER 2014–22020, eix 6

PROPOSTA DEL CONSELLER PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

El conseller responsable de l’àrea de turisme, formula la següent proposta per a la Junta de Govern
Local:

Identificació de l’expedient

Proposta relativa a l’expedient número 2021/917 relatiu a contractació de les obres per la modalitat de
procediment  obert  simplificat  i  tramitació  ordinària,  del  «Projecte  de  senyalització  dels  recursos
turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat maig 2021» que s’inclou en l’Operació de «Conservació,
foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà», en el marc del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6- Informe justificatiu de la necessitat d’incloure la proposta d’aprovació
del Pla de seguretat i salut per la propera sessió de Junta de Govern Local

Antecedents

1. A l’expedient núm. 2021/917 s’ha tramitat el procediment administratiu relatiu a contractació de les
obres del «Projecte de senyalització dels recursos turísticopatrimonials de l’Alt Empordà. Modificat
maig 2021» que s’inclou en l’Operació de «Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni
natural i cultural de l’Alt Empordà», en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari
6- 

2. La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a la Junta de Govern Local.  Per
acord de Ple de data 27 de març de 2018 es deleguen les atribucions següents:

a) Aprovar tots aquells projectes executius d’obra derivats de l’Operació “Conservació, foment i
desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural de l’Alt Empordà”, subvencionada pel FEDER
2014.2020.



b) Exercir  les competències,  com a òrgan de contractació,  en relació a tots aquells  contractes
derivats de l’Operació “Conservació, foment i desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural
de  l’Alt  Empordà”,  subvencionada pel  FEDER  2014.2020  i  independentment  de  l’import  del
pressupost (en relació a cada exercici) i del termini del contracte o del seu caràcter plurianual.

c) Aprovar i modificar els plecs de clàusules i condicions que han de regular els expedients de
contractació del Consell Comarcal vinculats a l’esmentada Operació.

d) Així com, si és necessari, exercir accions administratives i judicials que es derivin de la present
delegació.

3. D’acord amb l’informe del tècnic signat amb data 22 de novembre de 2021, es justifica  la necessitat
d’incloure en el punt d’assumptes urgents de l’ordre del dia de la pròxima sessió, convocada pel 23
de novembre de 2021, de la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i es declarar la
motivació de la urgència.

4. La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit al departament de secretaria del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà informa favorablement el contingut d’aquesta proposta.

Fonament de dret

Primer.- Atès que les sessions de Junta de Govern Local s’ajustaran a les normes de funcionament del Ple ,
amb les especialitats de l’article 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens locals, estarem a allò previst a l’article 83 del ROF que
estableix que seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre assumptes no compresos en
la convocatòria, així com els que s’adoptin en sessions ordinàries sobre matèries no incloses en el respectiu
ordre del dia, salvat especial i prèvia declaració de la urgència feta per l’òrgan corresponent, amb el vot
favorable de la majoria prevista a l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Acord:

1. Aprovar la urgència de l’assumpte que s’haurà d’aprovar per majoria.

Figueres, a la data de la signatura electrònica
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