
Res: 2022/194
R/N: 06/JS/rs  (Núm. Exp:  2022/434)

PROPOSTA DE DECRET DEL CONSELLER

Identificació de l'expedient

Expedient  número  2022/434,  referent  a  l'acceptació  de  la  subvenció  de  concurrència  no

competitiva i convocatòria pública, a la Diputació de Girona, destinada al finançament de les

Activitats i Projectes Culturals de les Oficines Joves, Capitals de Comarca i Municipis de més de

15.000 habitants de les comarques gironines per a l’any 2022.

Fets

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant Resolució de Presidència de data 10

de març de 2022 va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció pel projecte o

activitat «Espai Creatiu 2022», d’acord amb la convocatòria de subvencions per al finançament

de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de

més de 15.000 habitants de les comarques gironines, anualitat 2022, publicada al butlletí oficial

de la província BOP número 25 de data 7 de febrer de 2022. La quantitat sol·licitada era de

5.000,00 euros. 

Atès que l’entitat Diputació de Girona, va acordar en data 20 d’abril de 2022, registre d’entrada

2022-4641 atorgar una subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per import de

5.000,00  euros,  per  dur  a  terme  el  projecte  o  activitat  «Espai  Creatiu»,  amb  número

d’expedient 2022/3075. 

Atès que a l’expedient consta informe tècnic favorable a l’acceptació de l’import de 5.000,00

euros concedits  per  la Diputació  de  Girona per dur  a  terme el  projecte  o  activitat,  «Espai

Creatiu».

Atès que aquesta subvenció no consta en el pressupost inicial aprovat de l'any 2022.

Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.



En data 22  d’abril  de  2022  s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea de

Joventut.

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  de

Resolució. 

La present proposta de Decret del conseller de l’àrea és en els mateixos termes que la resolució

que s’adopti.

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 específiques reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i

projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de

15.000 habitants de les comarques gironines. (BOP núm. 247 de 28 de desembre de

2021)

Proposta     de   Resolució      

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per import de 5.000,00 euros per al finançament de

despesa corrent (o capital) i per al projecte «Espai Creatiu». 

Segon.- Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris

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

calguin per l’execució dels presents acords.



Quart.- Notificar a l’interessat aquest Decret amb indicació dels recursos corresponents.

Cinquè. Comunicar a les àrees de Joventut i Esports i Serveis Econòmics aquests acords per al

seu coneixement i als efectes oportuns.

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

Resolució

En ús de les facultats conferides a aquesta Presidència per l’article 13 del Decret Legislatiu

4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal de

Catalunya i  l’article 132 del Reglament Orgànic Comarcal  del  CCAE aprovat definitivament i

publicat al BOP núm. 196, de data 9 d’octubre de 2015, es dona la conformitat a la present

proposta que es converteix en resolució.

RECURSOS

Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracte d'un acte administratiu de tràmit no

qualificat.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

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.



R/N:14//ama (Núm. Exp:2021/37)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient número 2021/37, relatiu a la revocació d’una part dels ajuts econòmics destinats a
sufragar part de les despeses ocasionades pel servei de transport adaptat individual i col·lectiu
en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament
del servei de transport adaptat a la comarca de l’Alt Empordà per al 2020

Antecedents

1. En data 11 de maig del 2021, la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,, va
atorgar en concepte d’ajuts econòmics destinats a sufragar part de les despeses ocasionades
pel  servei  de  transport  adaptat  individual  i  col·lectiu  en  el  marc  de  la  convocatòria  de
subvencions destinades a la col·laboració en el finançament del servei de transport adaptat a la
comarca, a les entitat i als usuaris relacionats seguidament: 

La distribució de l'ajut per transport individual és:

Usuaris Subvenció atorgada
J.G.T. 1.229,51 €
R.G.G. 1.352,46 €
J.M.P. 819,67 €
E.M.G. 819,67 €
S.M.C. 819,67 €
J.P.M. 1.311,48 €
S.Q.F. 1.434,43 €
J.R.G. 696,72 €
C.S.T. 1.500,00 €

TOTAL 9.983,61 €

La distribució de l'ajut pel transport col·lectiu és la següent:

Entitat Subvenció 

Creu Roja Figueres (Ruta Aiguamolls) 4.111,25 €
Creu Roja Figueres (Ruta Albera) 5.313,00 €
Creu Roja Figueres (Ruta Castelló) 10.729,38 €



Creu Roja Figueres (Ruta Fluvià) 17.827,87 €
Creu Roja (Ruta de l'Escala) 14.127,75 €
Fundació Altem (Ruta Roses) 19.539,30 €
Fundació Altem (Ruta Lladó) 10.124,48 €
Ajuntament Agullana 12.435,02 €
Ajuntament LLança(1) 3.121,25 €
Ajuntament  LLançà (2) 2.528,25 €
Ajuntament Portbou 6.736,97€
Ajuntament Saus, Camallera i Llampaies 13.680,00 €
TOTAL 120.274,52 €

2. Durant el termini establert s’aporten els comptes justificatius de la subvenció mencionada. 

3. Per Junta de Govern de data 7 de desembre de 2021 (exp. 2021/37) s'aprova el compte
justificatiu, es reconeix l'obligació i s'ordena el pagament dels imports a nom dels beneficiaris
per  un import total de 100.391,65 euros.

4, Per la no aportació de la documentació acreditativa de les despeses subvencionables o per
justificació inferior a l’import de la subvenció atorgada, dins del termini fixat a la normativa
reguladors de la subvenció, comporta una revocació total o parcial de la subvenció atorgada,
que a continuació es detallen: 

Sol·licituds individuals: 

NOM DNI
IMPORT  A
REVOCAR MOTIU

J.G.T. XXXX778E 548,19 €
justificació  inferior  a  l’import  de  la  subvenció
atorgada.

R.G.G. XXXX966Q 593,92 € justificació  inferior  a  l’import  de  la  subvenció
atorgada.

J.M.P. XXXX869E 281,91 €
justificació  inferior  a  l’import  de  la  subvenció
atorgada.

E.M.G. XXXX484V 819,67 € No aportació de la documentació

S.M.C. XXXX190E 319,67 €
justificació  inferior  a  l’import  de  la  subvenció
atorgada.

J.P.M. XXXX793V 980,35 € justificació  inferior  a  l’import  de  la  subvenció
atorgada.

S.Q.F. XXXX289Y 966,08 €
justificació  inferior  a  l’import  de  la  subvenció
atorgada.

J.R.G. XXXX785S 696,72 € No aportació de la documentació

C.S.T. XXXX607D 744,50 €
justificació  inferior  a  l’import  de  la  subvenció
atorgada.



TOTAL 5.951,01 €

Sol·licituds col·lectives: 

NOM DNI IMPORT  A
REVOCAR

MOTIU

Creu Roja XXXX001G 6.917,56 €
justificació inferior  a l’import de la subvenció
atorgada.

Creu Roja XXXX001G 6.113,86 € justificació inferior  a l’import de la subvenció
atorgada.

Aj.Saus,
Camallera  i
Llampaies

XXXX900A 10.884,06 € justificació inferior  a l’import de la subvenció
atorgada.

TOTAL 23.915,47 €

5. En base a aquestes dades i atès que hi ha un incompliment de les condicions establertes en
la  normativa  reguladora  que fan  referència  a  la  manca de  justificació  del  pagament  de  la
subvenció cal iniciar un expedient de revocació parcial/total consistent en la pèrdua de dret a
cobrament per un import total de 29.866,48 euros

6. En data 21 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la directora de l’àrea de
benestar social.

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

Primer.- L’article 51 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de subvencions. 

Segon.-  L’article  37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, i  l’article  92 del  Reial  decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions
estableixen les causes de revocació de la subvenció per incompliment de l’obligació de justificar
els fons obtinguts.

Tercer.- Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials.

Quart.- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Cinquè.- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Sisè.- Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.



Setè.- Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
Vuitè.- 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).
Novè.- 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).

Proposta d’acord de la Junta de Govern

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:

Primer.- Revocar parcial o totalment, segons quadre relacionat, de les subvencions atorgades
a entitats i a usuaris per concepte d’ajuts econòmics destinats a sufragar part de les despeses
ocasionades pel servei de transport adaptat individual i col·lectiu en el marc de la convocatòria
de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament del servei de transport adaptat a
la comarca.

Sol·licituds individuals: 

NOM DNI
IMPORT  A
REVOCAR MOTIU

J.G.T. XXXX778E 548,19 €
justificació  inferior  a  l’import
de la subvenció atorgada.

R.G.G. XXXX966Q 593,92 € justificació  inferior  a  l’import
de la subvenció atorgada.

J.M.P. XXXX869E 281,91 €
justificació  inferior  a  l’import
de la subvenció atorgada.

E.M.G. XXXX484V 819,67 € No  aportació  de  la
documentació

S.M.C. XXXX190E 319,67 €
justificació  inferior  a  l’import
de la subvenció atorgada.

J.P.M. XXXX793V 980,35 € justificació  inferior  a  l’import
de la subvenció atorgada.

S.Q.F. XXXX289Y 966,08 €
justificació  inferior  a  l’import
de la subvenció atorgada.

J.R.G. XXXX785S 696,72 € No  aportació  de  la
documentació

C.S.T. XXXX607D 744,50 €
justificació  inferior  a  l’import
de la subvenció atorgada.

TOTAL 5.951,01 €



Sol·licituds col·lectives: 

NOM DNI
IMPORT  A
REVOCAR MOTIU

Creu Roja XXXX001G 6.917,56 € justificació inferior  a l’import de
la subvenció atorgada.

Creu Roja XXXX001G 6.113,86 €
justificació inferior  a l’import de
la subvenció atorgada.

Aj.Saus,
Camallera  i
Llampaies

XXXX900A 10.884,06 €
justificació inferior  a l’import de
la subvenció atorgada.

TOTAL 23.915,47 €

Segon.- Donar audiència als interessats per un termini de quinze dies hàbils per tal que puguin
al·legar  i  presentar  els  documents  que  s’estimin  pertinents.  Si  en  el  termini  esmentat  els
interessats  no efectuen al·legacions  ni  aporten  nous  documents  o  justificacions,  s’entendrà
complert  el  tràmit  d’audiència que preveu l’article  82 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre,  del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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 a l’àrea de Serveis Econòmics  aquest Decret 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. 
(Document signat electrònicament)



R/N:02/FF7pa (Núm. Exp:2022/357)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA  D'ACORD  DEL  CONSELLER  DELEGAT  DE  L’ÀREA  DE  PROMOCIÓ
ECONÒMICA

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  servei  de  comunicació  dels  Premis  Emprenedors.
Adjudicació.-

Antecedents de fet 

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de març de 2022 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei de comunicació dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà, consistent en
la  confecció  de  7  vídeos  de  les  6  categories  dels  premis  i  en  la  presentació  de  l’acte  de
lliurament dels premis; es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el ple de
prescripcions  tècniques  reguladors  del  contracte  i  es  va  disposar  convocar  la  licitació,  per
procediment  obert  simplificat  abreujat  i  tramitació  ordinària,  amb  un  pressupost  base  de
licitació de 2.317,20€, IVA exclòs, que més 486,60€ en concepte del 21% d'IVA, fan un total de
2.803,80€, i una durada de tres anys, amb possibilitat de dues pròrrogues anuals.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia  8 d’abril de 2022, es
varen presentar les ofertes següents: Carlos Pujol Aupí i Aida Fuentes Picazo.

La cap de l’àrea de Promoció Econòmica ha emès informe de data 19 d’abril de 2022 amb el
resultat de l’anàlisi i valoració de les ofertes presentades.

En l’esmentat informe es  proposa l’exclusió de l’oferta de la Sra. Aida Fuentes Picazo per no
poder-se determinar el preu de l’oferta en no haver-hi correspondència entre l’import del preu
total ofert (841,149€) el preu sense IVA (644,509€) i l’IVA (176,64€) i adjudicar el contracte al
Sr. Carles Pujol Aupí per un preu total de 2.334,09€, dels quals 1.929,00€ es corresponen al
preu del contracte i 405,09€ a l’IVA, per haver obtingut la puntuació màxima de 10 punts.

L’oferta presenta pel Sr. Carles Pujol Aupí no incorre en presumpció d’anormalitat 

La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrit  a  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 adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb el

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

Proposta d’acord de la Junta de Govern

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

Primer.- Excloure de la licitació la Sra. Aida Fuentes Picazo per error  manifest en la seva
oferta econòmica, que no permet deduir quin és el seu import exacte amb una mer aclariment
que no impliqui la variació de  l’oferta.

S  egon  .- Adjudicar el contracte del servei  de comunicació dels Premis Emprenedors de l’Alt
Empordà,  consistent  en  la  confecció  de  7  vídeos  de  les  6  categories  dels  premis  i  en  la
presentació de l’acte de lliurament dels premis, a favor del Sr. Carles Pujol  Aupí, amb DNI
núm.XXXX3277-S  per un import de  2.334,09€, dels quals 1.929,00€ es corresponen al preu
del contracte i 405,09€ a l’IVA, i una durada de tres anys, amb possibilitat de dues pròrrogues
anuals.

Tercer.-  Disposar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació,  per  un  import  total  de
2.334,09€, IVA inclòs,  amb càrrec a l’aplicació 4331.2269901 i amb la periodificació següent: 

Anualitat Import, IVA exclòs IVA Import, IVA inclòs

2022 643,00€ 135,03€ 778,03€

2023 643,00€ 135,03€ 778,03€

2024 643,00€ 135,03€ 778,03€

Total 1.929,00€ 405,09€ 2.334,09€



En  tractar-se  d’un  expedient  d’abast  plurianual,  per  a  l’exercici  2023  i  següents  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. 

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Carme Capellera Arnau, cap de
l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal.

Sisè.- Notificar el present acord als licitadors i donar-ne trasllat a les àrees d’Intervenció i de
Promoció Econòmica del Consell Comarcal.

Setè.- Publicar l’adjudicació  del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal i al
Registre Públic de Contractes.

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 seva publicació. 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.



R/N:02/LS/pa (Núm. Exp:2021/2070)

5.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  subministrament  de  10.000 imants impresos amb la

informació relacionada amb la selecció de residus. Requeriment justificació ofertes incurses en

presumpció d'anormalitat.

Antecedents de fet

La  Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data dia 8 de març de 2022, va aprovar

l’expedient de contractació del subministrament de 10.000 imants impresos amb la informació

relacionada  amb  la  selecció  de  residus;  va  aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i va disposar convocar la

licitació, per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, amb un pressupost

base de licitació de 15.050,00€, que més 3.160,50€ en concepte del 21% d'IVA, fan un total de

18.210,50€, i una durada de trenta dies naturals.

Durant  el  termini de presentació de proposicions, que finalitzava el dia 24 de març del 2022,
es van presentar les ofertes següents: 

Empresa 
Preu
( sense IVA)

Dies  naturals
de reducció de
lliurament

Artes gràficas auxiliares del libro SL 11.219,00€ 7

FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, S.L. 11.900,00€ 18

GRAFIQUES MONTSERRAT SA. 12.960,00€ 5

GRAMAGRAF, SCCL 8.875,46 € 12

JOSEP LOPEZ NOVELL 13.300,00€ 10

MASTER TOUCH PUBLICIDAD SL 8.720,00 € 8

NEW LINE 2000, S.A 7.700,00 € 6



ORMOGRAF SA 10.111,46€ 3

REALIZACIONES PUBLICITARIAS GAMA SL 10.030,00€ 15

RELIEVES BASTERRA SA 8.350,00€ 5

ROTAGRAMA, S.L. 10.928,40 € 10

SAL&VIC IMPORT TRADE SL 9.750,00€ 10

Servicios Plenos de Manipulación, S.L 11.109,35 € 0

SPORA SERVEIS AMBIENTALS SL 11.900,83€ 10

TOMPLA  INDUSTRIA  INTERNACIONAL  DEL
SOBRE SL,

7.305,00 € 21

TRAMA DE GASLLAR SL 8.500,00€ 20

La cap de l’àrea de medi ambient ha emès informe de data 25 d’abril de 2022,  segons el qual,
d’acord amb allò previst a l’apartat H del quadre de característiques del contracte i  en aplicació
dels paràmetres previstos a l’article 85 del Real Decret 1098/2021, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, les
ofertes  presentades  per  les  empreses  NEW  LINE  2000  SA  I  TOMPLA  INDUSTRIA
INTERNACIONAL DEL SOBRE SL incorren en presumpció d’anormalitat.

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
• 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 el present acord és la Junta de Govern Local d’acord

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

Proposta d’acord

Per tant, es proposa a la Junta de Govern:

Primer.- Requerir les empreses  NEW LINE 2000 SA I TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL
DEL SOBRE SL perquè en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de la notificació del



present acord justifiquin les condicions que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del
preu o despeses i,  en particular:

a) L'estalvi que permeti el procediment de fabricació
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què

disposi per subministrar els productes.
c) La innovació i originalitat de les solucions proposades per subministrar els productes.
d) El respecte de les obligacions  aplicables en matèria mediambiental, social   laboral, i de

subcontractació, i no són justificables preus per sota del mercat  o que incompleixin el
que estableix l'article 201.

e) o la possible obtenció d'una ajuda d'Estat

Segon.- Notificar el present acord a les empreses  NEW LINE 2000 SA I TOMPLA INDUSTRIA
INTERNACIONAL DEL SOBRE SL.

Tercer.-  Autoritzar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent  perquè  realitzin  tants  actes  i
gestions com calguin per a l’execució del present acord

RECURSOS

Contra el present acord no procedeix la interposició de recurs en tractar-se d’un acte de tràmit
no qualificat

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N://xc (Núm. Exp:2022/165)

6.- PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/165 relatiu a la devolució de l’import corresponent a la liquidació del

servei d’implantació i seguiment del compostatge casolà al municipi de Pontós per l’anualitat de

l’any 2021.- Devolució de l’import.-

Fets

1.-  En  data  8  de  febrer  de  2022  la  Junta  de  Govern  va  aprovar  rescindir  el  conveni  de

col·laboració per la prestació del servei d'implantació i seguiment del compostatge casolà amb

l’Ajuntament de Pontós. 

En el mateix acord es va aprovar la liquidació corresponent a la compensació econòmica per a

la realització del servei d’implantació i seguiment del compostatge casolà al municipi de Pontós,

corresponent a l’anualitat de 2021, per un import total de 370,01 €.

2.- En data 24 de febrer de 2022 l’ajuntament de Pontós va liquidar aquest import mitjançant

càrrec bancari que consta com adjunt a l’expedient.

3.- Paral·lelament, en data 1 de març de 2022 la Gerència d’aquest Consell Comarcal va emetre

la  resolució  2022/121  (Expedient  2022/295)  en què  s’aprovava  la  liquidació  de  la  taxa  de

seguiment  dels  compostadors  instal·lats  als  diferents  municipis,  entre  els  quals  constava

l’Ajuntament de Pontós, per import de 374,20 €.

La resolució establia, a més, entre d’altres:

• «Requerir als ajuntaments dels municipis esmentats perquè acceptin el càrrec bancari o
efectuïn  l’ingrés  corresponent  a  la  quantitat  a  liquidar,  seguint  les  condicions  de
pagament habituals amb el Consell Comarcal.

• Consignar l’import de 4.488,42 € a l’aplicació  pressupostària  d’ingressos 45 34912
(preus  públics  compostatge  casolà)  del  vigent  pressupost  general  del  Consell
Comarcal».

4.- En data 31 de març de 2022 l’ajuntament de Pontós mitjançat càrrec bancari va liquidar

l’import de 374,20 € corresponent a la liquidació de la taxa de seguiment dels compostadors

instal·lats al municipi de Pontós per a l’any 2021.



5.- Per tant, respecte a la liquidació del conveni amb l’Ajuntament de Pontós, s’ha liquidat, per

error,  indegudament  dos  imports  diferents:  de  370,01€  i  de  374,20€,  essent  la  quantitat

correcte 374,20€. 

Així  doncs,  és necessari  procedir  a la devolució de l’import de 370,01 € a l’ajuntament de

Pontós ja que la liquidació de la taxa de seguiment dels compostadors s’ha liquidat amb la

tramitació de l’expedient número 2022/295.

6.- En data 19 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part 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.

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

Fonaments de dret

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

públiques.

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

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

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

de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

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

dels ens locals (ROAS).

• Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de

juliol i modificat per la Llei 9/2011, de 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica

(TRLRR).

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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



Primer.-  Retornar  l’import  de  370,01  €  a l’ajuntament  de  Pontós  amb càrrec  a  l’aplicació

d’ingressos 45.34912 per haver-se cobrat per error dos imports pel mateix concepte mitjançant

la tramitació de dos expedients amb numeració diferent. 

Segon.- Anul·lar i deixar sense efecte mitjançant els assentaments comptables corresponents

l’import incorrecte de 370,01 €.

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

calguin per l’execució dels presents acords.

Quart.- Notificar a  l’ajuntament  de  Pontós  aquest acord  amb indicació dels recursos

corresponents.

Cinquè.- Comunicar a l’àrea de  serveis econòmics aquest acord 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.


