
R/N: 03/TA/png (Núm. Exp: 2022/1041)

INFORME  RELATIU  A  L'INCOMPLIMENT  DEL  TERMINI  PER  DONAR
CONFORMITAT  O  REBUTJAR FACTURES  A  REMETRE  A  LA  JUNTA DE GOVERN
LOCAL

Seguint les instruccions de la Circular 01/2022 de la intervenció del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà sobre els terminis per rebutjar o donar conformitat a les factures per béns o
serveis, informo:

• Que  actualment  INTERVENCIÓ  té  constància  d'un  total  de  factures  pendents  de

conformar segons llistat  adjunt,  per un import  total  de  60.820,99 euros,  sobre les

quals  han transcorregut  els  terminis  de  conformitat  o  rebuig  establerts  a  les  Bases

d'Execució del Pressupost vigents  (Base 13 rebuig per pertànyer a altra àrea,: 5 dies

hàbils / conformitat o retorn proveïdor: 5 dies hàbils).

Relaciono en aquest informe tots els IFAC elaborats per les àrees corresponents, així com les

àrees que tot i tenir factures endarrerides no han emès l'informe corresponent. Així mateix

faig constar el cas d'àrees que, tot i tenir un volum important de facturació han complert

degudament els terminis i tenen totes les factures tramitades.

ÀREA PRESIDÈNCIA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SERVEIS GENERALS 980,39 € IFAC ELABORAT

ÀREA INFORMÀTICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SECRETARIA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA RECURSOS HUMANS 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SERVEIS TÈCNICS 1.296,56 € IFAC ELABORAT

ÀREA TURISME 41.093,69 € IFAC ELABORAT

ÀREA CULTURA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA EDUCACIÓ 6.077,80 € IFAC NO ELABORAT

ÀREA BENESTAR SOCIAL 10.665,42 € IFAC  ELABORAT

ÀREA MEDI AMBIENT-CTR 327,19€ IFAC ELABORAT

ÀREA JOVENTUT 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA 379,94 € IFAC NO ELABORAT 

ÀREA CONSUM 0,00 € COMPLERT TERMINI

TOTAL 60.820,99 €

Figueres, el dia que signo aquest document.



Relació factures que han incomplert el termini de conformitat:

N. d'entrada Data N.
 de document Data doc. Import

 total Tercer Nom Text Explicatiu Data
Tramitació Oficina

F/2022/74 08/01/2022FV2112-00807 31/12/2021 663,75B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD 
MENJADOR 
DES.21

10/01/2022Educació

F/2022/75 08/01/2022FV2112-00809 31/12/2021 189,06B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD 
MENJADOR 
DES.21

10/01/2022Educació

F/2022/110 10/01/2022FV2112-00834 31/12/2021 166,69B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD 
MENJADOR 
DES.21

13/01/2022Educació

F/2022/298 05/02/2022FV2201-01099 31/01/2022 663,75B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD 
PREU HORA 
MONITOR GENER 
22

08/02/2022Educació

F/2022/353 11/02/2022FV2201-01152 31/01/2022 192,01B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD 
MENJADOR 
GENER 22

15/02/2022Educació

F/2022/372 11/02/2022FV2201-01173 31/01/2022 1.297,19B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD 
MENJADOR 
OCT.21

15/02/2022Educació

F/2022/479 02/03/2022FV2202-00571 28/02/2022 663,75B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD 
PREU HORA 
MONITOR 
ESC.M.PEDROLO 
FEBRER 22

02/03/2022Educació

F/2022/766 04/04/2022FV2203-00753 31/03/2022 170,91B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

SERSH FOOD 
GENER 22 AJUTS 
MENADOR ESC 
STA CECILIA

05/04/2022Educació

F/2022/767 04/04/2022FV2203-00754 31/03/2022 208,89B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD 
FEBRER 22 AJUTS
MENJADOR ESC 
STA CECILIA

05/04/2022Educació

F/2022/796 05/04/2022FV2203-00893 31/03/2022 663,75B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD 
MONITOR 
MENJADOR ESC 
MANUEL 
PEDROLO

07/04/2022Educació

F/2022/912 19/04/2022FV2204-00329 19/04/2022 534,30B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD 
MARÇ 22 ESC 
SANTA EULALIA

20/04/2022Educació

F/2022/998 02/05/2022FV2204-00727 30/04/2022 663,75B59803825 SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD 
ABRIL 22 
MENJADOR 
MONITOR 
ESC.M.PEDROLO

04/05/2022Educació

F/2022/1119 11/05/202210284200159320
22

11/05/2022 301,19A61902045 TRADIA 
TELECOM SAU

TRADIA TELECOM
ABRIL 22 MONT 
PERDUT ACCES 
PUNT ENERGIA

16/05/2022Mambient-
CTR

F/2022/1143 16/05/20222022/CA/000647 01/05/2022 26,00B17850132 GLOBAL 6TEM 
SL

GLOBAL 6TEM 
MAIG 22 
TELEFON CTR

17/05/2022Mambient-
CTR



F/2022/273 02/02/20222022 0003 02/02/2022 379,9477961202B SALA JUNCA 
ENRIC

ENRIC SALA 
MANTENIMENT 
WEB

08/02/2022Promoció
Ecònomica

F/2022/1122 12/05/2022J2022 150 12/05/2022 280,20G17603325
FUNDACIO 
PRIVADA 
ALTEM

F.ALTEM 
PLANTES 
AQUATIQUES 
DIFERENTS 
ESPECIES

16/05/2022Recepció

F/2022/648 16/03/2022F220300240 01/03/2022 470,39B82844358 CHUBB IBERIA
SL

CHUBB IBERIA 
REVISIO ANUAL 
EXTINTORS I 
CORRECTIU 
SUMINISTRE I 
INSTAL.LACIO

18/03/2022Serveis 
Generals

F/2022/715 30/03/2022220202936 10/03/2022 76,61B82844358 CHUBB IBERIA
SL

CHUBB IBERIA 
REVISIO ANUAL 
EXTINTORS 
OF.JOVE

30/03/2022Serveis 
Generals

2022/716 30/03/2022220205966 21/03/2022 153,19B82844358 CHUBB IBERIA
SL

CHUBB IBERIA 
REVISIO ANUAL 
SISTEMES 
OF.JOVE

30/03/2022Serveis 
Generals

F/2022/1164 18/05/202286/2022R 29/04/2022                10
665,42

B17711474

DIVERSPORT 
SPORT 
MANAGEMENT
SL

DIVERSPORT 
TALLERS 
ACTIVITAT 
FISICA GENT 
GRAN GENER-
JUNY 22

19/05/2022Serveis 
Socials

F/2022/764 04/04/2022C C2377 14/01/2022 648,28A17034364
ASCENSORS 
SERRA SA

ASCENSORS 
SERRA 1T22 
MANTENIMENT

05/04/2022
Serveis 
Tecnics

F/2022/1010 04/05/2022C C7197 11/04/2022 648,28A17034364 ASCENSORS 
SERRA SA

ASCENSORS 
SERRA 2T22 
MANTENIMENT

04/05/2022Serveis 
Tècnics

F/2022/1132 15/05/2022Emit- 35 15/05/2022 24.643,07B67390369 MOIRAS 
SERVIOBRA SL

MOIRAS 
SERVIOBRA 
CERT.8 OBRES 
MAS PALOL 
SABALDORIA 
FEDER

17/05/2022Turisme

F/2022/1133 15/05/2022Emit- 36 15/05/2022 16.450,62B67390369
MOIRAS 
SERVIOBRA SL

MOIRAS 
SERVIOBRA 
CERT,FINAL 
OBRES MAS 
PALOL 
SABALDORIA 
FEDER

17/05/2022Turisme

TOTAL 60.820,99     
       



R/N:14/RG/mr (Núm. Exp:2022/999 )

PROPOSTA DEL CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient nº2022/999 relatiu a l’acceptació de la transferència del Departament d’ d’Igualtat

i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, RESOLUCIÓ IFE/1399/2022 per la prestació del

servei de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa, per l’any 2022.

Antecedents de fet

-L’entitat Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, va acordar en
data  12  de  de  maig  de  2022,   RESOLUCIÓ  IFE/1399/2022  atorgar  una  transferència
finalista al  Consell  Comarcal  de l’Alt Empordà per import de 54.148,53 euros, per dur a
terme l’activitat servei de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa, per
l’any 2022. 

-El termini per justificar aquesta subvenció  és l’últim dia hàbil del mes de febrer de l’any
2023. 

-En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’acceptació de l’import de 54.148,53 euros
concedits per Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per dur a
terme el projecte o activitat  servei de primera acollida a persones desplaçades de forma
forçosa, per l’any 2022, RESOLUCIÓ IFE/1399/2022

-Aquesta subvenció no consta en el pressupost inicial aprovat de l’any 2022.

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

-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 2022. 

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  54.148,53 euros  concedits  per
Departament  d’Igualtat  i  Feminismes de la Generalitat  de Catalunya per dur a terme el
projecte o activitat servei de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa, per
l’any 2022, RESOLUCIÓ IFE/1399/2022.

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

Tercer.-  Donar-ne coneixement als interessats  i  a l'Àrea de Serveis  Econòmics d'aquest
Consell Comarcal 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.

 

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Àlex Hernández González

 

En dono fe,



La Secretaria,

Cristina Pou Molinet

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2022/431)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis postals del Consell Comarcal.- Adjudicació.- 

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 5 d’abril de 2022 es va aprovar l’expedient de

contractació del serveis postals 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  simplificat  abreujat  i  tramitació

ordinària, amb un pressupost màxim de licitació, formulat en termes de preus unitaris, de

29.047,26€, IVA exclòs, que més 952,74€ en concepte d'IVA, fan un total de 30.000,00€,

IVA inclòs, i una durada de dos anys, amb possibilitat de dues pròrrogues anuals.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia  26 d’abril de 2022,

es va presentar una única oferta, per part de l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y

TELÉGRAFOS S.A.S.M.E.

L’empresa  SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.S.M.E. ha ofert una baixa del

0% a aplicar els preus unitaris de referència que consten al plec de prescripcions tècniques.

La Cap de l’àrea de Benestar Social ha emès informe de data 2 de maig de 2022 en què, en

aplicació dels criteris de valoració establerts a l’apartat G del quadre de característiques,

atorga  la màxima puntuació  a  l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS

S.A.S.M.E. i proposa l’adjudicació del contracte a favor de l’esmentada empresa.



L’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.S.M.E. figura inscrita en el

ROLECE i,  consultades les dades que hi consten, se l’ha requerit perquè acrediti els  poders

dels signants de la proposició, documentació que ha estat presentada en termini.

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

Per tant, proposo: 

Primer.-  Adjudicar  el  contracte  dels  serveis  postals  del  Consell  Comarcal  a  favor  de

l’empresa  SOCIEDAD  ESTATAL  CORREOS  Y  TELÉGRAFOS  S.A.S.M.E.,  amb  CIF  núm.

A83052407, per un import màxim de 30.000,00€, dels quals 29.047,26€ corresponen al preu

del contracte i 952,74€ a l’IVA, i un termini d’execució de dos anys, amb possibilitat de dues

pròrrogues anuals.

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

30.000,00€,  IVA inclòs,  amb càrrec  a l’aplicació  20.9201.22200 del  pressupost  i  amb la

periodificació següent: 

Exercici Import, IVA exclòs IVA Import, IVA Inclòs
2022 4.841,21€ 158,79€ 5.000,00€



2023 14.523,63€ 476,37€ 15.000,00€
2024 9.682,42€ 317,58 10.000,00€
TOTAL 29.047,26€ 952,74€ 30.000,00€

En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2023 i següents resta condicionada a

l’existència de crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos.

Tercer.- 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.

La data d’inici del termini d’execució del contracte serà l’1 de setembre de 2022

Quart.- Designar com a responsable del contracte el Sr. Josep M. Marcé Company, gerent

del Consell Comarcal.

Cinquè.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i donar-ne trasllat a les àrees de Serveis

Econòmics i de Gerència del Consell Comarcal.

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

Setè.- Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat

de Catalunya.

Vuitè.-  Autoritzar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent  perquè  realitzin  tants  actes  i

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

RECURSOS:

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
recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

R/N:08/JS/rs (Núm. Exp:2022/168)

5.- PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/168 referent a les al·legacions presentades pel Consell Esportiu de

l’Alt  Empordà  del  reintegrament  de  part  de  la  subvenció  concedida  per  a  desenvolupar

activitats de foment i promoció de l’esport a la comarca de l’Alt Empordà per a l’any 2019.

Fets

En data  12/02/2019 el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  va atorgar  a  l'entitat  Consell

Esportiu de l'Alt Empordà  una subvenció per import de 20.000,00 euros per a l'execució de

les activitats de foment i promoció de l’esport a la comarca de l’Alt Empordà per a l’any

2019, amb un cost total previst de 40.000,00 euros.

En data 10 de desembre de 2019 el beneficiari va presentar, mitjançant registre d'entrada

2019/13881, la justificació econòmica total de les activitats de foment i promoció de l’esport

a la comarca de l’Alt Empordà per a l’any 2019 per un import total de 20.000,00 euros. Tal i

com consta a la normativa reguladora, l'import a justificar ha de ser 40.000,00 euros.

D'acord  amb  el  que  preveuen  les  bases  d’execució  del  pressupost,  el  sotasignant  va

comprovar que els justificants s'adequaven a la finalitat de la subvenció concedida, i que

l'import de la subvenció s'havia destinat íntegrament a finançar aquesta actuació. El compte

justificatiu estava degudament omplert, amb la totalitat de les dades sol·licitades i signat pel

responsable de l'entitat. La justificació econòmica presentada pel Consell Esportiu de l’Alt

Empordà era d’un total de 40.105,81 €.



En data 15 de febrer de 2022, la Junta de Govern del Consell Comarcal aprova iniciar un

expedient  de  reintegrament  per  un  import  de  11.719,19  €  més  els  interessos  que

corresponguin,  al  Consell  Esportiu  de  l’Alt  Empordà  a  causa  del  sobre  finançament  de

l’activitat per aquest import. (d’acord amb els apartats 1 i 2 de l’art, 51 de la Llei 38/2003 de

17 de novembre, General de Subvencions).

En data 16 de febrer de 2022 i registre de sortida 2022-1411, el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà notifica a l’entitat Consell Esportiu de l’Alt Empordà, la resolució d’aquest expedient

d’inici de reintegrament i se li concedeix un termini de 15 dies hàbils  perquè presenti les

al·legacions que estimi oportunes.

En data 8 de març de 2022 i registre d’entrada 2022-2808, l’entitat Consell Esportiu de l’Alt

Empordà, presenta les al·legacions a l’expedient de reintegrament. On demana que siguin

acceptades en temps i forma i que siguin suficients per justificar la realitat de les despeses

incorregudes per fer front a l'activitat subvencionada, així com a motivació per la qual no es

va poder  declarar  el  compte justificatiu.  També es demana que s’anul·li  la proposta  de

reintegrament parcial incoada.

En data 20 de maig de 2022 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.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments de dret

• Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que se regula el règim jurídic del control intern a

les entitats del Sector Públic Local.

• Resolució de 30 de juliol de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. 

• Bases  d'execució  del  pressupost  general  per  a  l'exercici  2019,  aprovades  pel  Ple  del

Consell Comarcal en data 27 de novembre de 2018.



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

• 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.

• Els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, i els articles 94 a 101 Reial

decret 887/2006, de 21 de juliol estableixen el procediment de reintegrament.

• L’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, determina

l’interès de demora aplicable en matèria de subvencions.

• La disposició  addicional  quaranta  setena  de  la  Llei  22/2021,  de  28  de  desembre  de

pressupostos generals de l’estat per a l’any 2022 fixa l’interès de demora aplicable en

matèria de subvencions en el 3,75%.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Demanar a l’entitat Consell Esportiu de l’Alt Empordà que aporti en el termini de

15 dies hàbils la següent documentació:

-  Que s’aporti  de nou el  compte justificatiu  de les despeses realitzades i  dels  ingressos

obtinguts per a la realització de les activitats subvencionades, afegint i comptabilitzant en els

diferents resums les despeses i ingressos de les factures que s’esmenten a les al·legacions

presentades i que pugen la quantitat de 11.818,73 €.

-  Que s’aporti  una nova relació classificada de les  despeses de l'activitat  subvencionada

afegint i detallant on s'imputen cadascuna d’aquestes despeses que fa referència el Consell

Esportiu de l’Alt Empordà.

-  Que  es  justifiqui  en  quines  activitats  de  la  memòria  d’actuació  presentada  estan

relacionades les despeses detallades en les al·legacions.



- Que es presentin les factures detallades en aquestes al·legacions (han de complir amb els

requisits establerts pel RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament

regulador de les obligacions de facturació).

- Que es presentin els corresponents justificants de pagament bancari del compte titularitat

de l’ens de cadascuna d'aquestes despeses, o en el cas de pagament en efectiu de despeses

inferiors o iguals a 2.500,00 €, la documentació acreditativa del rebut per part del creditor,

degudament signat i datat amb la identificació del subjecte deutor que efectua el pagament.

-  Declaració  jurada  per  part  del  representant  legal  de  l’entitat  Consell  Esportiu  de  l’Alt

Empordà conforme que les factures imputades s’han destinat a l’objecte de la subvenció i

que tots els documents i dades que s’aporten són certs i verídics.

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

calguin per l’execució dels presents acords.

Tercer. Comunicar a les àrees de Joventut i Esports i Serveis Econòmics 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 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.



R/N:06/JS/rs (Núm. Exp:2022/1089)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/1089 relatiu  a la signatura de l’acord d’acceptació  del  segell  de

Qualitat (Quality Label) del Cos Europeu de Solidaritat en el marc de la Convocatòria de

propostes 2021-EAC/A02/2021.

Fets

Atès que el  Consell  Comarcal  de l’Alt Empordà va rebre l’any 2016 l’acreditació: KA110,

després d’acceptar la nostra sol·licitud que ens va acreditar com a entitat d’enviament de

joves voluntaris dins del programa d’Erasmus+; Servei de Voluntariat Europeu (SVE).  

Atès  que  posteriorment  el  programa  va  canviar  i  es  va  passar  a  dir,  Cos  Europeu  de

Solidaritat (en endavant CES). Per aquest motiu a partir del l’any 2020 les organitzacions

que  eren  titulars  d'acreditacions  de  voluntariat  Erasmus+  com  era  el  cas  del  Consell

Comarcal de l’Alt Empordà, van poder continuar participant dins el programa realitzant una

sèrie de tràmits en línia, fins a la data 31 de desembre de 2021. 

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà l’any passat estava acreditat per a poder fer

aquest acompanyament, assessorament i enviament de voluntaris dins del programa CES i

va realitzar  l’enviament  d’un jove de l’Alt  Empordà,  dins del  projecte  que duia  a  terme



l’entitat  francesa Ceméa Occitanie;  Volunteering agreement número 2020-1-FR02-ESC11-

017181. 

Atès que a finals de l’any 2021, abans que finalitzés el termini, es va fer la sol·licitud de

l’acreditació a través de la plataforma de la Unió Europea per tal de sol·licitar un nou Segell

de  Qualitat  (ESC50)  per  a  poder  continuar  participant  com a organització  de  suport  en

projectes de voluntariat dins el programa CES. Així doncs a principis d’any es va presentar i

tramitar aquesta documentació a través de la plataforma en línia:

http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es/recursos/formularios.

Atès que un cop tramitada la sol·licitud, hem rebut resposta de l’Agencia Nacional-Instituto

de la Juventud, que ens notifiquen que en relació a la sol·licitud de Segell de Qualitat en

l'àmbit del Cos Europeu de Solidaritat, i en el marc de la Convocatòria de Propostes 2021-

EAC/A02/2021,  publicada  al  Diari  Oficial  de la Unió Europea amb data 15/04/2021,  ens

comuniquem  la  seva  aprovació  i  ens  demanen  seguint  les  indicacions  de  la  Comissió

Europea,  la  signatura  d’un  conveni  i  acord  d'acceptació  entre  les  dos  parts  (s’adjunta

document d’acord número: 2021-1-ES02-ESC50-017273) 

Atès que amb la signatura d’aquest document la nostra entitat es compromet a realitzar la

tasca que es deriva com a entitat de suport «Rol de Supporting» segons s’especifica en el

conveni. 

Atès que aquesta acció no té càrrega econòmica, alhora que potencia la intervenció amb

joves dins el marc dels projectes de voluntariat a la Unió Europea.

Atès que en data 27 de maig de 2022 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

http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es/recursos/formularios


• L'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 novembre, pel qual s'aprova el Reglament

d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

• 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, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Aprovar l’acord d’acceptació del segell de Qualitat (Quality Label) del Cos Europeu

de Solidaritat en el marc de la Convocatòria de propostes 2021-EAC/A02/2021.

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

calguin per l’execució dels presents acords.

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

Quart.- Publicar  l’acord  signat  al  Portal  de  Transparència  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt

Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 5 de la llei 19/2013.

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.
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