
Res: 2021/33
R/N: 06/JS/rs  (Núm. Exp: 2021/163)

2.- DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient  relatiu  a  la  sol·licitud  de  la  donació  econòmica  de  la  Fundació  Bancària  Caixa

d'Estalvis i Pensions de Barcelona per a l'execució del Projecte Okup'Alt 2021.

Fets

Atès que l’àrea de Joventut del  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà en el  seu Programa de

Formació i Ocupació del Pla d’Actuació Comarcal de Joventut 2021 impulsa el Projecte Okup'Alt,

dirigit a oferir formació professionalitzadora a joves de 16 a 24 anys de la nostra comarca.

Atès que el Projecte Okup'Alt és una proposta consolidada, que impulsa el Consell Comarcal de

l'Alt Empordà i que té el suport d’ajuntaments i del teixit empresarial del nostre propi territori, a

més de la d'altres entitats compromeses amb qui compartim els objectius similars.

Atès que en el context socioeconòmic i sanitari actual hi ha moltes dificultats per accedir al

mercat laboral, especialment la població jove, que és altament vulnerable en les situacions de

crisis. Aquest fet, combinat amb la falta d'alternatives formatives al territori, fa indispensable

que des de les administracions orientem els nostres esforços en l'elaboració de propostes que

donin resposta a aquesta problemàtica juvenil.

Atès que la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contempla entre els

seus  objectius  la  realització  d'obres  benèfiques  i  socials,  pròpies  o  en  col·laboració  amb

institucions del país, atenent les diferents necessitats de la societat.

Atès que la missió de la Fundació Bancària “La Caixa” es contribuir al progrés de les persones i

de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de

programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions

eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables en quant als seus resultats i susceptibles de

ser transferides a altres entitats.



Atès que la Fundació Bancària “La Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals,

científics i mediambientals amb una vocació transformadora.

Atès que la despesa per a la realització del Projecte Okup'Alt 2021, prevista en el pressupost de

l'Àrea de Joventut per a l'any 2021, a càrrec de la partida de despeses 60.3371.22610, i que

pujarà  un  import  de  14.510,10  €  que  inclou  les  despeses  dels  formadors  i  educadors,

desplaçaments, material, difusió i l'assegurança dels participants.

Atès que la Fundació Bancària «La Caixa», any rere any, ha cregut en aquest Projecte i ens ho

ha demostrat donant-li el seu suport econòmic, és  intenció del Consell Comarcal sol·licitar de

nou aquest suport per l’edició d’aquest any.

Per part dels serveis jurídics no consta cap informe jurídic.

Per  part  dels  serveis  tècnics  de  l’àrea  de  Joventut  s’ha  informat  favorablement  la  present

Resolució.

Fonaments de dret

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

serveis dels ens locals (ROAS).

• Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

de finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

• Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

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



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

públiques

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

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidència, d’acord amb el

Decret de Presidència amb número de resolució 2019/232 de data 16 de juliol de 2019.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Aprovar  la  sol·licitud  de  la  donació econòmica de  la  Fundació  Bancària  La Caixa

d'Estalvis i Pensions de Barcelona «La Caixa» per a l'execució del Projecte Okup'Alt 2021, per

un import de 4.000,00 €.

Segon.- Donar-ne coneixement a l’àrea administrativa de Serveis Econòmics d’aquest Consell

Comarcal per al seu coneixement i als efectes de seguiment d’allò acordat.

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

que tingui lloc.

RECURSOS

Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  s’haurà  d’interposar  recurs

contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal  Superior  de

Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la

seva publicació.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri oportú

en defensa dels seus interessos.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



Prenc raó,
Cap d'intervenció

Toñy Asensio Belmonte

La presidenta, En dono fe
   La secretària,

Sònia Martínez Juli            Cristina Pou Molinet

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom VWEBABSIS de la seu

del Consell Comarcal del Alt Empordà.



Res: 2021/35
R/N:11/OS /sg  (Núm. Exp: 2020/159)

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud de subvenció al DARP per a l'edició d’un fullet de divulgació del

patrimoni pesquer de la Costa Brava a l’Alt Empordà (amb càrrec al FEMP de la UE) – Renúncia

parcial de la subvenció

Fets

En data 30 de gener de 2020 es va aprovar per acord de presidència sol·licitar al Departament

d’Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca  de  la  Generalitat  de  Catalunya  una subvenció  per  tal  de

contribuir al finançament de materials de divulgació del patrimoni pesquer de la Costa Brava a

l’Alt Empordà, per un import de 11.914,29€.

En data de 7 de febrer de 2020, el  Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà va presentar en el

registre del GALP Costa Brava una sol·licitud d’ajut per a l’aplicació del desenvolupament local

participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca pel projecte: “Edició d'un fullet de

divulgació del patrimoni pesquer de la Costa Brava. Alt Empordà”. Aquest projecte inclou dues

tasques principals: la recollida, tractament d’informació sobre els recursos susceptibles de ser

incorporats  al  material  de difusió i  la redacció dels continguts  i  en segon lloc,  el  disseny i

realització dels suports digitals i analògics del fulletó a editar i a imprimir. El primer bloc de

tasques es du a terme amb personal del propi consell, la tècnica de turisme del Consell i el

segon bloc, mitjançant una contractació de serveis.

Amb data de 15 de juny de 2020, el director general de Pesca i Afers Marítims resol concedir al

Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb NIF/CIF P6700008C una subvenció de 11.914,29 €.



La convocatòria establia per als projectes seleccionats el 15 d’octubre de 2020  la data límit de

presentació de la justificació i que en aquesta data havien d’estar executades totes les accions,

estar pagades i tenir un certificat de cobrament dels proveïdors.

Finalitzades les actuacions en la data esmentada, es justifica una inversió de 5.225,40 euros,

enlloc dels 11.914,29 euros concedits, fet que motiva haver de fer una renúncia parcial per

valor de la diferència.

Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent:

• Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014,

relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

• Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de

2013, pel que s’estableixen disposicions comunes i generals relatives al Fons Europeu

Marítim i de la Pesca.

• Programa Operatiu d’intervenció comunitària del Fons Europeu Marítim i de la Pesca pel

període de programació 2014-2020 aprovat per Decisió de la Comissió del 17/11/2015.

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

públiques.

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

públiques a Catalunya.

• Ordre APM/1123/2017, de 21 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores

dels ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons

Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020.



• Resolució ARP/2907/2017, d'11 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts per a

l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i

de la Pesca.

• Ordre ARP/50/2020, de 23 d'abril, per la qual s'acorda la continuació i es modifiquen

terminis  de  determinats  procediments  en  matèria  de  subvencions  del  Departament

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com a conseqüència de la declaració de

l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-

19.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc,

Primer.- Aprovar  la  renúncia  parcial  de  6.688,89  euros  de  l’ajut  per  a  l’aplicació  del

desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, concedit

pel DARP, aquesta renúncia és la diferencia entre l’ajut aprovat inicialment ( 11.914,29 euros) i

l’ajut equivalent justificat i ingressat ( 5.225,40 euros).

Segon.- Acceptar la subvenció per import definitiu de 5.225,40€.

Tercer.- Consignar  l’import  de  la  subvenció  a  l’aplicació  pressupostària  30.45010  Fons

Comarcal Foment Turisme.

Quart.- Donar  trasllat  de  l’acord  de  renúncia  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.

La presidenta, En dono fe
    La secretària,

Sònia Martínez Juli            Cristina Pou Molinet



R/N:02/CPM/cn (Núm. Exp: 2020/333)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud presentada per CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU en relació a l

termini de la prohibició per contractar.- 

Fets

Per acord de Junta de Govern, de data 16 de juny de 2020, es va aprovar incoar expedient

administratiu  per  a  la  declaració  de  prohibició  de  contractar  a  la  mercantil  CONSTRUTOP

EMPORDÀ, SLU, per haver retirat indegudament la seva oferta en el procediment d’adjudicació

de  les  obres  de  Condicionament  del  carrer  Hospital  amb  la  Torre  Carlina  de  Maçanet  de

Cabrenys.  

En  data  1  de  juliol  de  2020,  l’empresa  CONSTRUTOP EMPORDÀ,  SLU  va  presentar  escrit

d’al·legacions en relació amb l’acord abans esmentat.

Per  acord  de  Junta  de  Govern  de  data  4  d’agost  de  2020,  es  va  aprovar  desestimar  les

al·legacions  formulades  i  s’acordà  la  declaració  de  la  prohició  de  contractar  a  la  mercantil

CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU.

En data 1 de febrer de 2021, el Sr. Ladislao Pérez Vallmajó, en representació de l’empresa

CONSTRUTOP  EMPORDÀ,  SLU,  va  presentar  sol·licitud  de  liquidació  de  la  durada  de  la

prohibició indicant data d’inici i final de la mateixa.

Fonaments de dret

• Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  que  es
transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.(en endavant, LCSP)

• Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment.



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

• DL 4/2003  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  llei  de  l’organització  comarcal  de
Catalunya.

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

Primer.-  Comunicar a la mercantil CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU que en data 20 d’agost de

2020, se’ls  va notificar, amb número de registre de sortida 2020-7235, l’acord de Junta de

Govern, de data 4 d’agost de 2020, on s’aprovava la declaració de prohibició per contractar i

s’establia el termini de 18 mesos a comptar des del dia següent a la data de recepció de la

notificació (21.08.2020).

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de Turisme En dono fe,
La Secretària

Agustí Badosa Figueras Cristina Pou Molinet

RECURSOS

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



R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2020/1027 )

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 de rehabilitació del mas en el  Castell de Palol
Sabaldòria, al municipi de Vilafant. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La cap de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal va emetre informe memòria de data 1 de
desembre  de  2020  en  què  s’informava  favorablement  la  contractació  de les  obres  de
rehabilitació del Mas en el  Castell de Palol Sabaldòria, al municipi de Vilafant, que s'inclouen en
l'operació  "Conservació,  foment  i  desenvolupament  del  patrimoni  natural  i  cultural  de  l'Alt
Empordà" cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eix prioritari 6.

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.

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.

Existeix crèdit suficient a l’aplicació 30.4321.62209 del vigent pressupost del Consell Comarcal.

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

ACORD

Per tant, el conseller delegat de l’àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents acords: 

Primer.  Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de turisme del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres de rehabilitació del mas en el   Castell
de Palol Sabaldòria al municipi de Vilafant, que s'inclouen  en l'operació "Conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà" cofinançada pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, Eix prioritari 6.

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, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, la licitació de les
obres de  rehabilitació del mas en el Castell de Palol Sabaldòria, al municipi de Vilafant, que
s'inclouen en l'operació "Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural
de l'Alt Empordà" cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eix prioritari 6., amb un
pressupost base de licitació de 142.167,04€, IVA exclòs, que més 29.855,08€ en concepte del
21% d'IVA, fan un total de 172.022,12€, i una durada de cinc mesos.

Sisè.- Autoritzar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació,  per  un  import  total  de
172.022,12€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 30.4321.62209 del pressupost de l'exercici
2021.



Setè.- Publicar  el  corresponent  anunci  de  licitació  en  el  perfil  del  contractant  del  Consell
Comarcal per tal que en el termini de vint dies naturals a comptar des del dia següent a la data
de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè.- Facultar indistintament la presidenta 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 Turisme 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  recepció  d'aquesta  notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense
notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat per silenci
administratiu  negatiu,  acabada  la  via  administrativa  i  expedita  la  via  contenciosa
administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa,
o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.

- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província
de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat
de l'àrea de Turisme,

En dono fe
La Secretària,

Cristina Pou Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp:2021/143)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del projecte de formació professionalitzadora per a joves de 16 a

24 anys, Okup'Alt 2021, que realitza l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Fets

Atès que l'Àrea de Joventut del  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà en el  seu Programa de

Formació i  Ocupació del Pla d’Actuació Comarcal de Joventut 2021 desenvolupa el  Projecte

Okup'Alt, dirigit a oferir formació ocupacional per a joves de 16 a 24 anys de la nostra comarca.

Atès que el Projecte Okup'Alt és una proposta consolidada, que impulsa el Consell Comarcal de

l'Alt Empordà i que té el suport d’ajuntaments i del teixit empresarial del nostre propi territori, a

més de la d'altres entitats compromeses amb qui compartim els objectius similars.

Atès  que  el  Projecte  Okup'Alt  combina  formació  en  diferents  oficis  i  relació  amb  el  món

empresarial de la comarca, permetent apoderar els joves participants per tal que augmentin les

seves capacitats i habilitats professionals, afavorir el seu nivell d'autoestima i a la vegada la

seva autonomia. 

Atès que en el context socioeconòmic i sanitari actual hi ha moltes dificultats per accedir al

mercat laboral, especialment la població jove, que és altament vulnerable en les situacions de

crisis. Aquest fet, combinat amb la falta d'alternatives formatives al territori, fa indispensable

que des de les administracions orientem els nostres esforços en l'elaboració de propostes que

donin resposta a aquesta problemàtica juvenil.

Tanmateix per tal de donar una resposta realista que ajudi a solucionar aquesta realitat juvenil,

és clau impulsar projectes que impliquin diferents recursos del territori, el teixit social i el sector

empresarial de la comarcal. En aquest sentit, l’Okup’Alt és un exemple de col·laboració i treball

conjunt amb diverses institucions de l’Alt Empordà.



Atès que el Projecte Okup'Alt 2021 es porta a terme, amb la col·laboració dels ajuntaments de

Castelló d’Empúries, L’Escala i Sant Pere Pescador. Aquests municipis son alhora les seus dels

oficis que es realitzen en el projecte. 

Atès que al Projecte Okup’Alt 2021 hi participen 30 joves de l'Alt Empordà que es formaran de

manera  pràctica  en els  oficis  de:  jardineria,  brigada  i  manteniment  i  pintura.  El  projecte

comptarà  amb  la  implicació  de  professionals  especialistes  que  s'encarregaran  d'oferir  la

formació i alhora marcar les directrius de treball als participants. El projecte també contempla la

figura dels educadors, un per grup, que realitzaran el seguiment de les tasques i vetllaran pel

benestar del grup. 

Atès que l'Okup'Alt 2021 es realitza des del 15 de febrer fins al 14 de maig de 2021 i pretén

convertir-se en un recurs de futur pels joves de la comarca que actualment  es troben sense

feina i sense estudiar.

Atès que el pressupost per a la realització del Projecte Okup’Alt 2021 ascendeix a 14.510,10€, i

inclou les despeses dels formadors i educadors, desplaçaments, material, difusió i l'assegurança

dels participants.

El finançament del cost del projecte es realitzarà amb la col·laboració econòmica de la Fundació

Bancària «La Caixa», per un import de 4.000,00 € i la resta a través dels ingressos generals del

Consell Comarcal per un import de 10.510,10 €.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat  favorablement  el

present acord.

Fonaments de dret

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

dels ens locals (ROAS).

• Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i

de règim local de Catalunya (TRLMRLC).



• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Reial  Decret  legislatiu  2/2004, de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

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

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

públiques

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

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb

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

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut i Esports, proposa a la Junta de Govern,

l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar el projecte de formació professionalitzadora per a joves de 16 a 24 anys,

Okup'Alt 2021, que realitza l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, d'acord

amb la documentació que consta a l'expedient. 

Segon.- Autoritzar  la  despesa  per  import  de  de  deu  mil  cinc-cents  deu  amb  deu  euros

(10.510,10 €) per a la realització del Projecte Okup'Alt 2021, que anirà a càrrec de la partida

60.3371.22610 del Programa de Formació i  Ocupació del vigent pressupost de despeses. A

mida que es vagi  executant la despesa es formalitzaran els apunts comptables derivats  de

l'aprovació dels corresponents acords referents a les despeses que siguin necessàries per assolir

el projecte aprovat. 

Tercer.- Retenir  el  crèdit  per  import  de  4.000,00  euros,  de  la  partida  60.3371.22610 del

Programa de Formació i Ocupació del vigent pressupost de despeses, en tant a data d'avui no

consta formalitzat el compromís d'ingrés de la  col·laboració econòmica de la Fundació Bancària

«La  Caixa».  En  el  moment  que  s'hagi  formalitzat  documentalment  l'aportació  econòmica,

s'acceptarà mitjançant el corresponent acte administratiu per tal de procedir a l'autorització de

la despesa i es comunicarà a la intervenció municipal.



Quart.- Comunicar  els  presents  acords  als  ajuntaments  de  Sant  Pere  Pescador,  Castelló

d’Empúries i L’Escala, així  com a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i  Joventut

d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement.

Pressupost 2021

Concepte Cost

Professional 1
Professional 2

1.750,00 €
1.250,00 €

Educador 1
Educador 2
Educador 3

956,50 € x 3 (mes) = 2.869,50 €
956,50 € x 3 (mes) = 2.869,50 €
956,50 € x 2 (mes) = 1.913,00 €

Vídeo 500,00 €

Material 500,00 €

Celebració final 400,00 €

Assegurança 158,10 €

Formacions 2.000,00 €

Despeses furgoneta 25 x 12 (setmanes) = 300,00 €

Total 14.510,10 €

RECURSOS

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

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació,  en  els  termes que s'indiquen a l'article  44  de  la  Llei  29/1998,  de 13 de  juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou Molinet


