
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 4 factures pendents de

conformar segons llistat adjunt, per un import total de 1.560,50 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 0,00 € COMPLERt TERMINI

ÀREA INFORMÀTICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SECRETARIA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA RECURSOS HUMANS 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SERVEIS TÈCNICS 960,50 € IFAC NO ELABORAT

ÀREA TURISME 0,00€ COMPLERT TERMINI

ÀREA CULTURA 600,00 € IFAC ELABORAT

ÀREA EDUCACIÓ 0,00 € IFAC ELABORAT

ÀREA BENESTAR SOCIAL 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA MEDI AMBIENT 0,00€ COMPLERTTERMINI

ÀREA MEDI AMBIENT-CTR 0,00€ IFAC ELABORAT

ÀREA JOVENTUT 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA CONSUM 0,00 € COMPLERT TERMINI

TOTAL 1.560,50 €

Figueres, el dia que signo aquest document.



Relació factures que han incomplert el termini de conformitat.

Factures pendents de firmar enviades fins 22/09/2022

N.
d'entrada

Data N.  de
document

Data doc. Import
 total

Sit
uac
ió

Tercer Nom Text Explicatiu Data
Tramitació

Oficina

F/2022/1683 15/07/2022 C C12046 11/07/2022 648,28€ E A17034364ASCENSORS
SERRA SA

ASCENSORS SERRA 3T22
MANTENIMENT

15/07/2022
Serveis 
Tècnics

F/2022/1798 02/08/2022
2204
2204010287 31/07/2022 195,22€ E A17073164

ASCENSORS
GIRONA SAU

ASCENSORS  SERRA
MANTENIMENT  C/
ANICET  DE  PAGES  2
ED.JOVENTUT  MAIG  A
JULIOL 22

02/08/2022
Serveis
Tècnics

F/2022/2020 16/09/2022 Emit- 96 16/09/2022 117,00€ E B55362263EINES I MANYA
SL

EINES  I  MANYA
COLOCACIO  RIVET
PORTA JARDI

19/09/2022 Serveis 
tècnics

F/2022/2038 22/09/2022 S1-220700 16/06/2022 600,00€ E B17947011EDITORIAL
GAVARRES SL

EDITORIAL GAVARRES 30
EXEMPLARS  REVISTA
ALBERES NUMEROS 26 I
27

22/09/2022 Cultura

           

    1.560,50€       

INFORME TÈCNIC

Informe relatiu  a l'incompliment del termini  per donar conformitat  o rebutjar  factures a
remetre a la Junta de Govern Local

Com a tècnica responsable de donar conformitat a les factures de l'àrea de Serveis Tècnics,
i 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, segons m0informes de l’Àrea de comptabilitat, actualment la meva àrea disposa d'un
nombre total de tres factures pendents de conformar segons llistat adjunt, per un import
total de 960,50 € sobre les quals han transcorregut els terminis de conformitat o rebuig
establerts en les Bases d'Execució del Pressupost vigents (base 13, rebuig per pertànyer a
una altra àrea o retorn proveïdor: 5 dies hàbils).

1. F/2022/1683 de 15/07/2022 ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT 3T22 per un import
de 648,28€



2. F/2022/1798 de 02/08/2022 ASCENSORS GIRONA SAU, MANTENIMENT C/ ANICET DE
PAGES 2 ED. JOVENTUT MAIG A JULIOL 22 per un import de 195,22€

3. F/2022/2020 de 16/09/2022 d’EINES I MANYA SL per un import de 117,00 €

- Que no s'han complert aquests terminis pels motius següent:

La factura 1 no s’ha pagat perquè es tracta d’un servei que es va contractar l’any 1998. Els
serveis tècnics només fa pocs mesos que en fa les validacions. El gener de 2022 els Serveis
econòmics d’aquest Consell manifesten que aquest contracte no té validesa com a contracte
administratiu i que per procedir al pagament de la prestació del servei de manteniment de
l’ascensor  s’ha de tramitar  un expedient  d’omissió  de la  funció  interventora.  Per fer  el
pagament d’aquestes factures es tramitarà el corresponent expedient d’omissió de la funció
interventora igual que es va fer amb els anteriors trimestres.

La factura 2 pertany a l’Àrea de Joventut perquè Serveis Tècnics no té la proposta de
despesa corresponent.

La factura 3 no ha estat signada perquè encara no han passat els cinc dies per validar-la ja
que va arribar a Serveis Tècnics el passat 3 d’octubre i encara hi ha una part dels treballs
pendents d’executar.

Cap de l’Àrea de Serveis Tècnics

Figueres, a la data de la signatura electrònica



R/N:10/HV /ms(Núm. Exp:  2022/1846)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/1846 relatiu a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció  de l'IDAE

per a la concessió d’ajudes a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs, en el marc del

Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  per  un  canvi  del  motor  actual  de

cogeneració per dues microturbines a l’abocador de Pedret i  Marzà, segons amb l’Ordre

TED/706/2022, de 21 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i els programes

d’incentius. 

Fets

1-  El CCAE disposa d’un informe tècnic de la planta de biogàs sobre la viabilitat tècnica i

econòmica de la instal·lació. L’estudi conclou que l’estat actual del motor de cogeneració es

troba  en  una  situació  de  desgast  excessiu,  per  l’excés  d’hores  de  funcionament  i

actualment, per mantenir-lo en funcionament, és necessari reparar cada cop més peces del

motor, fet que comporta uns costos elevats de manteniment. Per aquest motiu, es planteja

un canvi de tecnologia implementant 2 micro turbines i retirant el motor de cogeneració

actual,  per  aconseguir  la  màxima  utilitat  de  la  planta  i  reduir  els  elevats  costos  de

manteniment.

2- El Ministeri per la transició ecològica i el repte demogràfic, a través de l’Institut per a la

Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE) va publicar  l’Ordre TED/706/2022, de 21 de juliol,

per la  qual  s’aproven les  bases  reguladores  i  programes d’incentius per  a  la  concessió

d’ajuts a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació,

Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation.



3-  El  27  de  juliol  de  2022  es  publica  en el  BOE l’extracte  de  la  resolució  del  Consell

d’Administració de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), per la qual es

formalitza  la  primera  convocatòria  del  programa  d’incentius  a  projectes  singulars

d’instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

(Programa d’incentius 1).   

El  Consell  Comarcal  ostenta la condició de beneficiari  d’acord amb l’article primer de la

convocatòria. 

4- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té la intenció de participar en aquesta convocatòria

a través del programa d'incentius 1 sol·licitant un canvi del motor de cogeneració actual a

l’abocador de Pedret i Marzà per dues microturbines per un millor aprofitament energètic

del biogàs. El termini per a presentar sol·licituds finalitza el dia 14 d’octubre del 2022. 

5- En data 5 d’octubre de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Medi Ambient

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

• Directiva (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre, sobre

la governança de la Unió d’Energia i de l’acció pel Clima. 

• Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre, sobre

el foment d’ús d’energia procedent de fonts renovables.

• Directiva (UE) 2018/2002 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre, per la

que es modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica.

• Llei 16/2017, d’1 d’agost, Llei catalana de canvi climàtic (LC3). 



• Reial Decret Llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per la transició energètica

i la protecció dels consumidors.

• Reial  Decret  244/2019,  de  5  d’abril,  on  es  regulen  les  condicions  administratives,

tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

• Directiva  (UE)  2019/944  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  5  de  juny,  sobre

normes comunes pel mercat interior d’electricitat. 

• Decret  llei  16/2019,  de 26  de  novembre,  de  mesures  urgents  per  a  l'emergència

climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

• Reial Decret Llei 23/2020, de 23 de juny, on s’aproven mesures en matèria d’energia i

d’altres àmbits per la reactivació econòmica.

• 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 LGS. 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local d’aquest Consell Comarcal:

ACORD

Primer.-  Aprovar la sol·licitud de subvenció per concórrer a la convocatòria aprovada per

l'IDAE  mitjançant  resolució  de  data  27  de  juliol  del  2022,  i  d’acord  amb  l’ordre

TED/706/2022, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i programes

d’incentius per a la concessió d’ajuts a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs, en el

marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  finançat  amb  fons  Next

Generation, per la sol·licitud d’un canvi del motor de cogeneració actual a l’abocador de

Pedret i Marzà per dues microturbines per un millor aprofitament energètic del biogàs. 

Segon.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció mitjançant la seu electrònica de

l’IDAE.



Tercer.- Facultar indistintament tant a la presidenta, senyora Sónia Martínez Juli com el

gerent, el senyor Josep M Marcé Company perquè realitzin tants actes i gestions com calgui

per executar el present acord.

Quart.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Serveis Econòmics per al seu coneixement i als

efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:02/LS/pa (Núm. Exp:2022/773)

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 caracterització de la FORM a la planta de

compostatge del CTR.- Adjudicació.-

Antecedents de fet 

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de maig de 2022 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei de caracterització de la FORM a la planta de compostatge del Centre
de  Tractament  de  Residus  de  l’Alt  Empordà;  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 base de licitació de 10.800,00, IVA exclòs, que més 2.268,00
en concepte del 21% d’IVA, fan un total de 13.068,00€ i una durada de dos anys, amb
possibilitat de pròrroga d’un any.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 7 de juny de 2022,
van  presentar  oferta  les  empreses  següents:  TECNOAMBIENTE  SLU;  SM,  SISTEMAS
MEDIOAMBIENTALES SL i EUROFINS IPROMA SL.

En data 4 de  juliol de 2022 la tècnica responsable de l’àrea de medi ambient va emetre

informe  amb  la  valoració  de  les  ofertes  presentades,  atenent  als  criteris  d’adjudicació

quantificables de forma automàtica establerts en els plecs, i amb el resultat següent:  



Puntuació màxima Oferta
econòmica
(sense IVA)

Millora
termini
d’execució

Acreditació
qualitat
tècnica

TOTAL

100 70 20 10 100

Empresa Càlcul
(IVA
inclòs)

Punt
s

Càlcul Punts Càlcul Punts TOTAL

Eurofins Iproma S.L.U. 5.082,00 € 70,00 Sí 20 Sí 10 100

Sistemas
Medioambientales S.L.

6.272,64 € 56,71 No 0 Sí 10 66,71

Tecnoambiente S.L.U. 5.082,00 € 70,00 Sí 20 Sí 10 100

Atès que de la valoració efectuada se’n va derivar un empat en la puntuació de les ofertes

presentades per les empreses  EUROFINS IPROMA SL i TECNOAMBIENTE SLU, per acord de

la Junta de Govern de data 12 de juliol de 2022 es va requerir les esmentades empreses

perquè  aportessin  documentació  acreditativa  dels  criteris  de  desempat  establerts  a  la

clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars.

La   tècnica  responsable  de  l’àrea  de  Medi  Ambient  va  emetre  informe  de  data  7  de

setembre de 2022 en el qual, analitzada la documentació presentada per les empreses i

aplicats els criteris de desempat previstos al plec, es resolia l’empat a favor de l’empresa

TECNOAMBIENTE SLU, tal com es mostra a la taula que es reprodueix a continuació, i es

proposava l’adjudicació del contracte a favor de l’esmentada empresa.

EMPRESA Acreditació dels criteris de desempat per ordre de preferència

Primer Segon Tercer Quart Cinquè Sisè

Eurofins Iproma S.L.U. 2,19% - n.a.* n.a.* sí -

Tecnoambiente S.L.U. 2,94% - n.a.* n.a.* no -



L’empresa TECNOAMBIENTE SLU ha presentat, a requeriment de l’òrgan de contractació, el

certificat ISO 9001:2015

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

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la

Llei de contractes de les administracions públiques.

• Reial  Decret  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  tot  això,  la  consellera  delegada de  l'Àrea  de  Medi  Ambient  proposa  a la  Junta  de

Govern:  

Primer.- Adjudicar el contracte  del servei de caracterització de la FORM a la planta de

compostatge del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà a favor de l’empresa

TECNOAMBIENTE SLU,  amb NIF B08724247,  per un import  màxim de 10.164,00€,  IVA

inclòs  (5.082,00€  anuals,  IVA  inclòs),  dels  quals  8.400,00€  corresponen  al  preu  del

contracte i 1.764,00€ a l’IVA (21%),  i un preu unitari de 350,00€, IVA exclòs.

La durada del contracte serà de dos anys, amb possibilitat d’una pròrroga anual.



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

10.164,00€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 45.1623.2269901 del pressupost i amb la

periodificació següent:

Import, IVA  exclòs IVA (21%) Import, IVA inclòs

2022 1.050,00€ 220,50€ 1.270.50€

2023 4.200,00€ 882,00€ 5.082,00€

2024 3.150,00€ 661,50€ 3.811,50€

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.

L’execució  del  contracte  s’iniciarà  l’endemà de  la  devolució  de  la  notificació  de  l’acord

d’adjudicació, degudament signada.

Quart.-  Designar com a responsable del contracte la Sra.  Helena Valent Nadal, cap de

l’àrea de Medi Ambient.

Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors

Sisè.- Donar trasllat del present acord a les àrees de Medi Ambient i de Serveis Econòmics

del Consell Comarcal.

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

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

de Catalunya.

Novè.-  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  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:02/FF7pa (Núm. Exp:2018/695)

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 d'atenció psicològica  a infants i adolescents en

situació de violència.- Pròrroga fins a l’adjudicació del nou contracte.- 

Antecedents de fet 

Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  de  data  4  de  setembre  de  2018 es  va  adjudicar  el

contracte del servei d’atenció psicològica a infants i adolescents en situació de violència de

l’àrea de Benestar  del  Consell  Comarcal  a favor del  Sr.  Àlex Araujo Torroella,  amb NIF

40.449.903-X, per un import de 28.500,00€ anuals, IVA exempt, i una durada de dos anys,

prorrogables anualment, amb un màxim de dues pròrrogues.

L’inici d’execució del contracte va tenir lloc el dia 15 d’octubre de 2018 i la seva vigència,

incloses les dues pròrrogues previstes, finalitza el dia 14 d’octubre de 2022.

Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, amb motiu d’una resolució de
l’Agència Tributària, es va disposar modificar el tipus d’IVA aplicable al servei, el qual va
passar al 10 %, amb la qual cosa la despesa anual del contracte passà a ser de 31.350,00€,
IVA inclòs.

Per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2022 es va disposar  aprovar
novament l’expedient de contractació del servei i convocar-ne la licitació per procediment
obert amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària. L’anunci de licitació es va
publicar  al  perfil  del  contractant  en data  4 de juliol  de 2022 i  en data 19 de juliol  va
finalitzar  el  termini  de  presentació  de  proposicions.  A   dia  d’avui,  a  causa  de  diversos
imprevistos en el procediment d’adjudicació, no s’ha pogut procedir encara a l’adjudicació i
formalització del  contracte.

La directora de l’àrea de Benestar Social ha emès informe tècnic de data 29 de setembre de
2022 en el qual, per tal de garantir la continuïtat en la prestació del servei, en tractar-se
d’un servei essencial,  i  atès que aquests s’ha prestat de forma satisfactòria, es proposa



prorrogar el contracte fins a l’inici d’execució del nou contracte i, en tot cas, per un període
màxim de tres mesos, a l’empara d’allò previst a l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

En data 29 de setembre de 2022, la tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a
l’àrea de Secretaria, ha emès informe jurídic favorable.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

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

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la

Llei de contractes de les administracions públiques.

• Reial  Decret  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 tot això, el conseller delegat de l’àrea de Benestar Social proposa a la Junta de Govern:

Primer.-   Prorrogar de manera excepcional fins a l’inici del nou contracte i, en tot cas, per

un període màxim de tres mesos, el contracte  del servei d’atenció psicològica a infants i

adolescents en situació de violència de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal, adjudicat

per acord de la Junta de Govern de data 4 de setembre de 2018 a favor del Sr. Àlex Araujo

Torroella,  amb NIF 40.449.903-X.

Els efectes econòmics i administratius de la pròrroga seran des del 15 d’octubre de 2022 i

fins a l’inici de l’execució del nou contracte i, en tot cas, per un període màxim de tres

mesos.



Segon.- Autoritzar i  disposar una despesa màxima de 7.837,5€ amb càrrec a l’aplicació

pressupostària 40.2311.2279904 i amb la periodificació següent:

Exercici Import, IVA inclòs

2022 6.531,25€

2023 1.306,25€

En  tractar-se  d’una  despesa  plurianual,  per  a  l’exercici  2023  resta  condicionada  a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost. 

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat

Quart- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i  a l’àrea de Benestar
Social del Consell Comarcal.

Cinquè.- 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  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.


