
R/N:13/MT/mval (Núm. Exp:2022/443)

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

Identificació de l’expedient

Expedient  2022/443  relatiu  a  la  resolució  de  la  concessió  de  subvencions  en  règim de

concurrència competitiva i  no competitiva ( Escola  d’Educació  Especial  Mare de Déu del

Mont)  per  ajuts  individuals  de  menjador  escolar  adreçat  a  l’alumnat  d’ensenyament

obligatori  i  de segon cicle d’educació infantil  escolaritzats  en centres educatius sufragats

amb fons públics per al curs 2022-2023.

Fets

Atès que el Consell Comarcal té delegades, per acord de Govern ACORD GOV/ 128/2021 de 31

agost i acceptada pel ple del consell Comarcal en sessió de 24 de maig de 2022 en els termes

publicats en BOP del núm. 5457 de 20 de juny de 2022, quant a la gestió del servei escolar de

transport i el servei escolar de menjador.

D'acord amb la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència

competitiva i no competitiva per ajuts individuals de menjador escolar adreçat a l’alumnat

d’ensenyament  obligatori  i  de  segon  cicle  d’educació  infantil  escolaritzats  en  centres

educatius sufragats amb fons públics per al curs 2022-2023, aprovada per Junta de Govern

Local en data 19 d’abril de 2022 i publicada al BOP num 81 de data 24 d’abril de 2022.

La previsió total en la convocatòria del curs 2022-2023 es de 2.860.329,34€.Aquesta quantia

és de caràcter ampliable segons l’Art. 58.2 del reglament de la llei General de Subvencions,

tal i com consta a l’apartat segons, dels crèdits pressupostaris de la convocatòria.

En l’apartat segon de l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2022 i es

desglossava la competència competitiva de la següent forma:

«Competència competitiva: 2.037.094,84€, dels quals 393.529,69€ corresponen a setembre i

octubre  de  2022,  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària  de  2022  i  1.643.565,16€,

corresponen als mesos de novembre i desembre de 2022 i de gener a juny de 2023, amb

càrrec al la partida pressupostària de 2023.»



En  el  present  acord,  proposa  desglossar  la  quantitat  total  de  2.295.746,43  baremada  i

atorgada , de setembre a desembre de 2022 i de gener a juny de 2023 de la següent forma:

PERÍODE IMPORT
Setembre 2022-Desembre 2022 AMPES 595.677,37
Gener 2023 – Juny 2023 AMPES 890.975,70
Setembre 2022 -Desembre 2022 Empreses 323.293,77
Gener 2023 – Març 2023 Empreses 258.957,50
Abril 2023 – Juny 2023 Empreses 226.842,09
TOTAL AIM 2.295.746,43

El desglòs de dalt, correspon a que actualment s’està licitant el servei de menjador escolar, i

es preveu que els nous lots estiguin adjudicats al mes d’abril de 2023.

La nova licitació  implicarà  el  possible  canvi  d’empreses  que estan prestant  el  servei  de

menjador escolar actualment a les escoles que son de gestió del Consell Comarcal de l’Alt

Empordà, i per això la previsió d’abril a juny s’ha separat de la resta de l’any.

El  Centre  d’educació  Especial  Mare  de  Déu del  Mont,  en  el  moment que s’adjudiqui  la

licitació passarà de ser gestionat pel centre a ser gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt

Empordà.

En el moment de la concessió les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador en règim de

competència  competitiva  baremades  fins  a  25  d’octubre  de  2022,  que  compleixen  els

requisits requerits de la convocatòria i atorgats pel Departament d’Ensenyament pel curs

2022-2023 sumen l’import de 2.295.746,43€. 

En l’apartat segon de l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2022 i es

desglossava la competència no competitiva de la següent forma:

“Competència no competitiva: 823.234,50€, dels quals, 159.033,94 € corresponen als mesos

de  setembre  i  octubre  de  2022,  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària  de  2022,  i

664.200,56 € corresponen a novembre i desembre de 2022 i de gener a juny de 2023, amb

càrrec a la partida pressupostària de 2023.”

En el  present acord,  només es contemplen els ajuts  de concurrència no competitiva de

l’Escola d’Educació Especial mare de Déu del Mont, que es desglossen de la següent forma:



Menjador obligatori – Concurrència no competitiva - Escola d’educació Especial Mare de Déu

del Mont

PERÍODE IMPORT €
Setembre 2022-Desembre 2022 CENTRE 105.494,4€
Gener 2023 – Març 2023 CENTRE 84.981,60 €
Abril- Juny 2023 Empresa Adjudicatària Lot 1 73.260,00 €
TOTAL 263.736€

La suma total dels ajuts atorgats fins a la data son els segúents:

RESUM TOTAL

TIPUS AJUT TOTAL SETEMBRE  A
DESEMBRE

GENER A MARÇ ABRIL JUNY

AIM  (Concurrència
Competitiva)
AMPES

1.486.653,07 595677,37 890975,7

AIM  (Concurrència
Competitiva)EMPR
ESES

809.093,36 323293,77 258957,5 226842,09

MO  (Concurrència
no  competitiva)
CEE AMPA

190.476,00 € 105.494,40 € 84.981,60 €

MO  (Concurrència
no  competitiva)
CEE EMPRESES

73.260,00 € 73.260,00 €

TOTAL AIM 2.295.746,43

TOTAL MO 263.736€

TOTAL 2.559.482,43€

Per l’exercici 2023 la despesa resta condicionada a l'existència del crèdit adequat i suficient a
l’aplicació 35.3263.48002.

D’acord amb l'article 25.1.c) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, correspon a la comarca l'exercici de
les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d'altres, l'Administració
de  la  Generalitat;  aquestes  delegacions  o  encàrrecs  han  d'anar  acompanyats  de  la
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
D'altra banda, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix a l'article 159.5 que els
consells  comarcals  poden  assumir  la  gestió  dels  serveis  de  transport,  dels  serveis  de
menjador escolar i d'altres serveis escolars d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

El finançament per a la prestació de les competències delegades es fa per transferència,
d'acord amb el règim regulador en la matèria.



El finançament de les competències delegades es fa per cursos escolars mitjançant  una
resolució  de  la  persona  titular  del  departament  competent  en  matèria  d'educació  que
autoritzarà la transferència corresponent al cost total de cadascun dels serveis prestats per
delegació, així com l'import corresponent al finançament de les despeses de gestió.

Atès que l’òrgan instructor del procediment es el Consell Comarcal  de l’Alt Empordà que
tramita i gestiona la convocatòria de subvencions mitjançant l'àrea gestora. L'àrea gestora
es  l'àrea  de  cultura  i  ensenyament  que  realitza  d’ofici  totes  les  actuacions  que  estimi
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de de les dades, en virtut de
les quals s’ha de dictar la resolució. 

Atès  que la  tècnica  de  cultura  i  ensenyament  com a òrgan  instructor  constata  que els
beneficiaris compleixen tots el requisits necessaris per accedir a les subvencions, d’acord
amb la informació de la qual es disposa i en data 5 de desembre de 2022 ha emès informe
favorable.

En aquesta proposta només es contemplen les sol·licituds presentades i  baremades que

compleixen els requisits establerts en la convocatòria

En data 5 de desembre de 2022 el Tècnic d’Administració General, Servei jurídic adscrit a

l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha  emès  informe  jurídic

favorable.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

• Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els

Consell  Comarcal  poden  assumir  la  gestió  dels  serveis  de  transport  i  menjador

escolar.

• L'article  8 del  Decret  219/1989 que estableix  la  possibilitat  d'establir  un conveni

individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca. 

• Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents

públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.



• Acord de Govern ACORD GOV/ 128/2021 de 31 agost i acceptada pel ple del consell

Comarcal en sessió de 24 de maig de 2022 en els termes publicats en BOP del núm.

5457 de 20 de juny de 2022, quant a la gestió del servei escolar de transport i el servei

escolar de menjador.

• Convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  en  règim  de  concurrència

competitiva i  no competitiva per ajuts individuals de menjador  escolar adreçat  a

l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats

en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2022-2023 aprovada per

Junta de Govern Local en data 19 d’abril de 2022 i publicada al BOP num 81 de data

24 d’abril de 2022.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Concedir  les subvencions  en  règim  de  concurrència  no  competitiva (Escola
d’Educació Especial Mare de Déu del Mont) i concurrència competitiva per ajuts individuals
de  menjador  escolar  adreçat  a  l’alumnat  d’ensenyament  obligatori  i  de  segon  cicle
d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs
2022-2023 per un import total de 2.559.482,43€. 

Segon.- Comunicar  aquesta  resolució  als  ens  gestors,  a  les  famílies i  als  centres
d'ensenyament corresponents únicament a efectes de facilitar la informació necessària per al
desenvolupament del bon funcionament del centre, sense que se'n pugui fer ús diferent i
sempre donant  compliment al  previst  a  la  Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal garantia de drets digitals, i resta de la normativa
corresponent. Així com als sol·licitants afectats per al seu coneixement i als efectes adients.

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà i es farà efectiu
una vegada rebudes les certificacions corresponents, quedant condicionat el mateix a:

- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.

L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre. 

Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari
no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.



Quart.- En l’apartat segon de l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2022
i es desglossava la competència competitiva de la següent forma:
«Competència competitiva: 2.037.094,84€, dels quals 393.529,69€ corresponen a setembre i
octubre  de  2022,  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària  de  2022  i  1.643.565,16€,
corresponen als mesos de novembre i desembre de 2022 i de gener a juny de 2023, amb
càrrec al la partida pressupostària de 2023.»
Competència no competitiva: 823.234,50€, dels quals, 159.033,94 € corresponen als mesos
de  setembre  i  octubre  de  2022,  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària  de  2022,  i
664.200,56 € corresponen a novembre i desembre de 2022 i de gener a juny de 2023, amb
càrrec a la partida pressupostària de 2023.

Posteriorment aquest acord fou rectificat per acord de Junta de Govern de 18 de maig de
2022 pels imports que consten en l’esmentat acord. 

Vistos els expedient de pròrrogues forçoses dels serveis aprovats  amb les corresponents
empreses,  cal alliberar  i  suplementar  respectivament  els  import  següents  en  relació  als
mesos de setembre a desembre de 2022:

AIM EMPRESES

Alliberar l’import de 303.388,60€ de l’aplicació 35.3263.48002.

AIM AMPES

Suplementar  l’import  global  de  186.026,65  €  per  les  subvencions  de  concurrència
competitiva i no competitiva.

Cinquè.-Disposar  amb càrrec  a l’aplicació  35.3263.48002 l’import  de 1.024.465,54€  que
correspon a setembre a desembre 2022, i efectuar els ajustos comptables corresponents
d’acord amb l’informe emès per la Cap d’àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament un cop
constatats els imports que consten en els expedient de pròrroga forçosa i que requeriran
d’un altre acte administratiu exprès amb el limit de que aquesta despesa futura no podrà
excedir de 1.535.016,89 € amb càrrec a l’aplicació 35.3263.48002 (o la que correspongui en
el pressupost del 2023) que correspon als mesos de gener a juny de 2023:

Ajuts individuals de menjador- competència competitiva: AIM

PERÍODE IMPORT
Setembre 2022-Desembre 2022 AMPES 595.677,37
Gener 2023 – Juny 2023 AMPES 890.975,70



Setembre  2022  -Desembre  2022  Empreses
actuals

323.293,77

Gener 2023 – Març 2023 Empreses actuals 258.957,50
Abril  2023  –  Juny  2023  Empreses
adjudictaries

226.842,09

TOTAL AIM 2.295.746,43

Ajuts  individuals  de menjador-  competència NO competitiva (  Escola d’Educació  Especial
Mare de Déu del Mont): MO

PERÍODE IMPORT €
Setembre 2022-Desembre 2022 CENTRE 105.494,4€
Gener 2023 – Març 2023 CENTRE 84.981,60 €
Abril- Juny 2023 Empresa Adjudicatària 73.260,00 €
TOTAL 263.736€

RESUM TOTAL

TIPUS AJUT TOTAL SETEMBRE  A
DESEMBRE

GENER A MARÇ ABRIL JUNY

AIM  (Concurrència
Competitiva)
AMPES

1.486.653,07 595677,37 890975,7

AIM  (Concurrència
Competitiva)EMPR
ESES

809.093,36 323293,77 258957,5 226842,09

MO  (Concurrència
no  competitiva)
CEE AMPA

190.476,00 € 105.494,40 € 84.981,60 €

MO  (Concurrència
no  competitiva)
CEE EMPRESES

73.260,00 € 73.260,00 €

TOTAL AIM 2.295.746,43

TOTAL MO 263.736€

TOTAL 2.559.482,43€

DESGLÒS:

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR:

CODI CENTRE NIF
ADJUDICA
CIÓ

Setembre-
desembre

Gener-
juny

17000241 AFA  ESC G172453 13.104,00 5.168,80 7.935,20



FLUVIANETS 90

17000251 AFA  ESC  GONÇAL
COMELLAS

G177712
47

5.556,60 2.222,64 3.333,96

17000354
AFA  ESC  JOAN
REGLA

G172300
04 8.481,60 3.392,64 5.088,96

17004293 AFA  ESC  MANUEL
DE PEDROLO

G553599
88

17000573
AFA  ESC  SANT
ANDREU

G175259
08 5.103,00 2.012,85 3.090,15

17008641 AFA ESC CABANES G178577
98

6.380,64 2.587,70 3.792,94

17000871
AFA  ESC  RUIZ
AMADO

G174914
24 64.888,20 26.315,77 38.572,43

17007907 AFA  ESC  JOANA
D'EMPURIES

G177283
20

36.939,60 14.981,06 21.958,54

17001048 AFA ESC EMPURIES
G171107
27 80.755,92 32.302,37 48.453,55

17008481 AFA  ESC
L'ESCULAPI

G179141
69 

30.243,60 12.097,44 18.146,16

17008006 AFA ESC AMISTAT
G177756
44 111.213,90 44.485,56 66.728,34

17008808 AFA  ESC  CARME
GUASCH

G179517
73 

66.924,00 26.769,60 40.154,40

17004891
AFA  ESC  JOSEP
PALLACH

G172104
36 140.132,70 56.053,08 84.079,62

17006711 AFA ESC M. ANGELS
ANGLADA

G174945
43

84.483,00 33.793,20 50.689,80

17001103
AFA ESC SALVADOR
DALI

G172052
20 107.933,40 43.173,36 64.760,04

17001279 AFA ESC SANT PAU G172853
88

130.680,00 52.272,00 78.408,00

17001164 COR DE MARIA
R170003
8A 55.953,72 22.381,49 33.572,23

17001191 LA SALLE R080005
5F

31.361,03 12.544,41 18.816,62

17001206
ESCOLAPIES
FIGUERES

G658019
04 31.442,60 12.577,04 18.865,56

17002028
AFA  ESC
MONTSERRAT
VAYREDA (LLADO)

G176206
59 4.914,00 1.965,60 2.948,40

17002077
AFA  ESC  POMPEU
FABRA

G174141
60 23.869,44 9.547,78 14.321,66



17002089 AFA ESC LLERS G175071
87 

6.552,00 2.620,80 3.931,20

17002168 ESC  LES  SALINES
(AJUNT.)

P1710800
B

,00 ,00 ,00

17002430
AFA  ESC  MARIA
PAGES

G172136
04 793,80 317,52 476,28

17002624 AFA  ESC  MARTI
INGLES

G176871
61

15.876,00 6.350,40 9.525,60

17002703 AFA ESC PAU
G176866
68 3.175,20 1.270,08 1.905,12

17002740 AFA  ESC  RAMON
MUNTANER

G172534
36

15.774,48 6.309,79 9.464,69

17002776
AFA  ESC  PONT  DE
MOLINS

G174310
40 5.184,00 2.073,60 3.110,40

17002831 AFA  ESC  SANT
JAUME

G170693
45

10.908,00 4.363,20 6.544,80

17006800 AFA ESC ELS GRECS
G174824
56 79.225,56 31.690,22 47.535,34

17003136 AFA  ESC  NARCIS
MONTURIOL

G173166
54

69.966,00 27.986,40 41.979,60

17008237
AFA  ESC  M.
VAYREDA (ROSES)

G178910
86 99.532,80 39.813,12 59.719,68

17003124 CENTRE  ESCOLAR
EMPORDA

F1702894
5

2.669,76 1.067,90 1.601,86

17003628 AFA ESC LLAGUT
G173089
17 76.518,00 30.607,20 45.910,80

17003768 AFA  ESC
TERRAPRIMS

G171148
93

8.618,40 3.447,36 5.171,04

17004190
AFA  ESC  SOL  I
VENT

G172839
95 14.744,70 5.897,88 8.846,82

17006836 AFA  ESC  LES
MELIES

G176465
06

20.473,20 8.189,28 12.283,92

17004207
AFA ESC SANTIAGO
RATES

G172717
76 10.712,52 4.285,01 6.427,51

17004049 ESC  VENTALLÓ
(AJUNT.)

P1722400
G

2.135,70 842,42 1.293,29

TOTAL AMPES
1.483.221,
07 593.776,57

889.444,5
0

CODI CENTRE NIF ADJUDIC CENTRE CENTRE
GEN-

EMPRESE
S -ABRIL-



MARÇ JUNY

17004748 CEE MARE DE DEU
DEL MONT

Q67552
69E

4.752,0
0

1.900,8
0

1.531,2
0

1320

SERHS
FOOD
AREA,
SL

CENTRE NIF
ADJUDICA
CIÓ
ESCOLA

set-
des

Gen-
març

Abril-
Juny  nou
adjudicat
ari

SET-
MARÇ
SEHRS

lot  nova
adjudicac
ió

170035
98

ESC
VALLGARRI
GA

B598038
25

19.022,04 7.608,8
2

6.023,6
5

5.389,58 13.632,4
6

6

170013
71

ESC
GARRIGAS

B598038
25

1.177,20 470,88 385,86 320,46 856,74 6

170041
28

ESC  PUIG
SEGALAR

B598038
25 2.001,24 789,38 644,84 567,02 1.434,22 6

170042
20

ESC  ELS
VALENTIN
S

B598038
25 15.774,48

6.309,7
9

4.995,2
5 4.469,44

11.305,0
4 6

170022
60

ESC
JOAQUIM
VALLMAJO

B598038
25

4.120,20 1.648,0
8

1.327,6
2

1.144,50 2.975,70 2

170042
44

ESC
TRAMUNT
ANA

B598038
25 667,80 267,12 218,89 181,79 486,01 2

170009
37

ESC  MN
JOSEP  M
ALBERT

B598038
25

,00 ,00 0,00 0,00 2

170020
04

ESC  J.
PEÑUELAS
DEL RIO

B598038
25 52.149,96

20.859,
98

16.803,
88

14.486,1
0

37.663,8
6 3

170000
19

ESC  LLUIS
M. VIDAL

B598038
25 2.472,12 988,85 796,57 686,70 1.785,42 3

170010
36

ESC  MONT
ROIG

B598038
25

1.648,08 659,23 531,05 457,80 1.190,28 3



170008
22

ESC  ELS
DOLMENS

B598038
25

824,04 334,19 260,95 228,90 595,14 3

170032
27

ESC  SANT
SEBASTIA

B598038
25

7.106,40 2.842,5
6

2.250,3
6

2.013,48 5.092,92 3

170010
85

ESC
ANTONI
BALMANYA

B598038
25

824,04 334,19 260,95 228,90 595,14 3

170084
44

ESC  PARC
DE  LES
AIGUES

B598038
25 157.862,52

63.145,
01

50.866,
81

43.850,7
0

114.011,
82 5

170013
61

ESC
TERESA DE
PALLEJA

B598038
25

10.006,20 4.002,4
8

3.224,2
2

2.779,50 7.226,70 5

170044
63

ESC
ANICET DE
PAGES

B598038
25 94.058,28

37.623,
31

30.307,
67

26.127,3
0

67.930,9
8 5

170106
94

INS  –  ESC
EL BRUEL

B598038
25 49.206,96

19.956,
16

15.582,
20

13.668,6
0

35.538,3
6 5

170011
15

ESC JOSEP
POUS  I
PAGES

B598038
25 33.483,24

13.393,
30

10.789,
04 9.300,90

24.182,3
4 5

170012
80

ESC
JOAQUIM
CUSI

B598038
25

148.562,64 59.425,
06

47.870,
18

41.267,4
0

107.295,
24

6

170000
68

ESC  EL
FAR

B598038
25

5.768,28 2.275,2
7

1.890,7
1

1.602,30 4.165,98 6

170040
98

ESC
TORRE
D'EN REIG

B598038
25

8.946,72 3.578,6
9

2.882,8
3

2.485,20 6.461,52 5

170006
03

ESC SANTA
CECILIA

B598038
25

3.296,16 1.300,1
5

1.080,4
1

915,60 2.380,56 3

170109
31

ESC PALAU
DE  SANTA
EULALIA

B598038
25

4.120,20 1.648,0
8

1.350,5
1

1.121,61 2.998,59 6

623.098,80 249.460
,57

200.344,
46

173.293,
77

449.805,
03

EUREST CENTRE NIF ADJUDICA
CIÓ
CENTRE

set-
des

Gen-
març

Abril-
Juny
nou
adjudica
tari

Set-
Març
EURES
T

lot  nova
adjudica
ció



1700423
2

ESC  JOSEP
DE  RIBOT
OLIVAS

B58062
027

12.360,60 4.944,2
4

3.982,86 3.433,5
0

8.927,
10

2

1701079
7

ESC
CARITAT
SERINYANA

B58062
027 15.157,76

6.063,1
0 4.799,96

4.294,7
0

10.863
,06 4

27.518,36
11.007,
34 8.782,82

7.728,2
0

19.790
,16

SERUNI
ON

CENTRE NIF
ADJUDIC
ACIÓ
CENTRE

set-
des

Gen-
març

Abril-
Juny
nou
adjudica
tari

Set-
Març
SERUNI
ON

lot  nova
adjudica
ció

17004451

ESC
JAUME
VICENS
VIVES

A593765
74

133.494,48 53.397,
79

42.273,
25

37.823,
44

95.671,0
4

4

17001383
ESC
JOAQUIM
GIFRE

A593765
74

6.592,32 2.600,3
0

2.124,1
9

1.867,8
2

4.724,50 4

140.086,80 55.998,
10

44.397,
44

39.691,
26

100.395,
54

FUNDESP
LAI CENTRE NIF

ADJUDIC
ACIÓ
CENTRE

set-
des

Gen-
març

Abril-
Juny
nou
adjudica
tari

Set-Març
FUNDESP
LAI

lot  nova
adjudica
ció

17000950
ESC  PUIG
D'ESQUER
S

G61096
368

4.944,24 1.977,
70

1.593,1
4

1.373,4
0

3.570,84 4

17002879 ESC  LES
CLISQUES

G61096
368

12.125,16 4.850,
06

3.839,6
3

3.435,4
6

8.689,70 4

17.069,40
6.827,
76 5.432,78

4.808,8
6

12.260,5
4

MENJADOR OBLIGATORI

CODI CENTRE NIF ADJUDICAC
IÓ

Setembre-
desembre

Gener
-març

Abril-
Juny



17004748 CEE  MARE
DE DEU DEL
MONT

Q6755269
E

263.736€ 105.494,40 84.981,60

NOVA
EMPRESA
ADJUDICAT
ARIA Lot 1

73.260,0
0

RESUM TOTAL

TIPUS AJUT TOTAL SETEMBRE  A
DESEMBRE

GENER A MARÇ ABRIL JUNY

AIM
(Concurrència
Competitiva)
AMPES

1.486.653,07 595677,37 890975,7

AIM
(Concurrència
Competitiva)E
MPRESES

809.093,36 323293,77 258957,5 226842,09

MO
(Concurrència
no
competitiva)
CEE centre

190.476,00 € 105.494,40 € 84.981,60 €

MO
(Concurrència
no
competitiva)
CEE EMPRESES

73.260,00 € 73.260,00 €

TOTAL AIM 2.295.746,43
TOTAL MO 263.736€
TOTAL 2.559.482,43€

Sisè.- Establir que els directors dels centres així com els ens gestors hauran de comunicar al
Consell Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el
curs escolar. Així mateix, el director del centre, i si s'escau el President/a i Secretari/a de
l'AFA, quan finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el
Consell Comarcal.

Setè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord. 



Vuitè.-     Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.

“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



R/N:07/DC/mh  (Núm. Exp:  2022/2252)

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la renúncia de l’import econòmic derivat de la no contractació prevista de

4 participants  del  programa Treball  i  Formació (en endavant TRFO) 2021-22 del Consell

Comarcal Alt Empordà, línies MG52, PANP i PRGC del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Antecedents de fets

1.- El director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va emetre la resolució d’aprovació

de 29 d’abril d’enguany (registre d’entrada 2022-5337 de 29 d’abril d’enguany) per la qual

atorgava  una  subvenció  finalista  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  per  import  de

588.336,00€,  per  finançar  vint-i-cinc  contractes  de  treball  dels  participants  de  les  línies

MG52,  PRGC i  PANP,  i  un  contracte  de  treball  d’acompanyament  a  la  inserció  laboral  i

coordinació, amb número d’expedient SOC069/21/000087.

L’import aprovat és el següent:

Línia MG52

10 contractes * 19.434,00 €/contracte 194.340,00 €

Linia PRGC

6 contractes * 19.434,00 €/contracte 116.604,00 €

Línia PANP

9 contractes * 19.434,00 €/contracte 174.906,00 €

Acompanyament a la inserció

25 participants * 186 h/participant * 22,04 €/hora 102.486,00 €

Total 588.336,00 €



En data 10 de maig de 2022, la Junta de Govern Local del Consell comarcal de l’Alt Empordà

accepta  la  subvenció i  inicia els  tràmits  per a  la contractació  dels  25 participants  en el

programa de TRFO 2021-22. 

Després de realitzar el procés selectiu durant el mes d’abril, en data 1/06/2022 s’inicien els

contractes  de  21  participants  i  per  tant  resten  4  contractes  sense  signar  per  diferents

causes:

- 1 peó, línia PANP, del municipi de Pont de Molins per quedar desert el procés de

selecció. L’ajuntament renuncia a ocupar la plaça per falta de candidats/es.

- 1 peó, línia PANP, del municipi de Capmany, que no pot ser contractada la persona

seleccionada,  ja que l’OTG ens informa que a última hora ha tramitat  prestació

contributiva. No hi ha llista de suplents en el procés de selecció.

- 1 peó, línia PRGC, del municipi de Sant Pere Pescador, que renuncia a ocupar el lloc

de feina perquè ho troba massa lluny del domicili on viu. No hi ha llista de suplents

en el procés de selecció.

- 1 peó, línia PRGC, del municipi de Vilamalla, que renuncia a ocupar el lloc de feina

perquè treballa. No hi ha llista de suplents en el procés de selecció.

S’adjunta justificant de renuncies a l’expedient.

En data 10 de juny de 2022 el SOC ens fa l’ingrés de la bestreta corresponen al 80% de

l’import atorgat:

Import
atorgat

Pagament
bestreta (80%)

Línia MG52

10 contractes * 19.434,00 €/contracte 194.340,00 € 155.472,00€

Linia PRGC

6 contractes * 19.434,00 €/contracte 116.604,00 € 93.283,20€

Línia PANP

9 contractes * 19.434,00 €/contracte 174.906,00 € 139.924,80€

Acompanyament a la inserció

25 participants * 186 h/participant * 22,04 €/hora 102.486,00 € 81.988,80€



Total 588.336,00 € 470.668,80€

Així  doncs,  cal  renunciar  a  la  part  no executada,  que  en  total  ascendeix  a  l’import  de

94.133,76€, resultat de la resta dels  588.336,00€ (xifra aprovada de la subvenció per

part del SOC) menys 494.202,24€ (xifra real que el CCAE emprarà en la contractació).  

A  més,  també  cal  recordar  que  en  els  94.133,76€ a  renunciar,  ja  estan  inclosos  els

75.307,01€ a reintegrar de la part de bestreta rebuda i que corresponen als 4 contractes

que no s’han formalitzat. Aquest import a reintegrar (75.307,01€) s’especifica a continuació:

Import  amb
renúncies

Bestreta  amb
renúncies
(80%)

Diferència
bestreta
(a retornar)

Línia MG52
10 contractes * 19.434,00 €/contracte 194.340,00 € 155.472,00 € 0,00 €
Linia PRGC
4 contractes * 19.434,00 €/contracte 77.736,00 € 62.188,80 € 31.094,40 €
Línia PANP
7 contractes * 19.434,00 €/contracte 136.038,00 € 108.830,40 € 31.094,40 €
Acompanyament a la inserció
21 participants * 186 h/participant 
* 22,04 €/hora 86.088,24 € 68.870,59 € 13.118,21 €

Total 494.202,24 € 395.361,79€ 75.307,01 €

Per poder retornar aquest import, caldrà esperar que el SOC emeti la Carta de Pagament

corresponent, un cop rebi el nostre comunicat i ho comprovi.

2.- En data 1 de desembre d’enguany s’ha emès informe favorable per part de la cap de

Promoció Econòmica.

3.- El Tècnic 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

Acord.

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

Fonaments de dret



- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

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

serveis dels ens locals (ROAS).

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

i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

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

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

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

públiques.

- Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic.

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

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

- Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

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

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

- Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de

transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-

19.

- L’òrgan  competent  per  adoptar  l’acord  és  la  Junta de  Govern  Local  d’acord  amb el

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

- Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per

a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

- Resolució  EMT/3879/2021,  de  22  de  desembre,  per  la  qual  s'obre  la  convocatòria

anticipada  per  a  l'any  2022,  en  relació  amb  les  actuacions  del  Programa  Treball  i

Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.



Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Renunciar a l’import de  94.133,76 € per haver desistit a la contractació de 4

participants.

Segon.-  Retornar al  Servei Públic d’Ocupació l’import de  75.307,01€ corresponent a la

bestreta rebuda en data 10 de juny de 2022

Import amb 
renúncies

Bestreta amb
renúncies
(80%)

Diferència
bestreta 
(a retornar)

Línia MG52
10 contractes * 19.434,00 €/contracte 194.340,00 € 155.472,00 € 0,00 €
Linia PRGC 
4 contractes * 19.434,00 €/contracte 77.736,00 € 62.188,80 € 31.094,40 €
Línia PANP 
7 contractes * 19.434,00 €/contracte 136.038,00 € 108.830,40 € 31.094,40 €
Acompanyament a la inserció 
21 participants * 186 h/participant 
*22,04 €/hora 86.088,24 € 68.870,59 € 13.118,21 €

Total 494.202,24 € 395.361,79€ 75.307,01 €

Tercer.-  Carregar l’import del retorn de la bestreta, per la quantitat de  75.307,01€ € a

l’aplicació pressupostària de l’any 2022, número 65.45109, de la partida d’ingressos, de nom

"GENCAT SOC TRFO 21-22 069/21/000087".

Quart.-  Atès  que  no  podem retornar  l’import  a  renunciar  fins  que  rebem la  Carta  de

Pagament de la Generalitat de Catalunya, sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació que a l’hora

d’aplicar  els interessos de demora ho faci  en la data de recepció de la notificació de la

renúncia.

Cinquè.- Notificar aquest acord al director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb

indicació dels recursos corresponents.



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

calguin per l’execució dels presents acords.

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

als efectes oportuns.

Recursos

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

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N://cn (Núm. Exp:2022/1671)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del subministrament de contenidors de càrrega lateral i de

contenidors de càrrega superior  per a la recollida selectiva de residus.- Es declara deserta la

licitació.-

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 2 de novembre de 2022 es va aprovar l’expedient

de contractació del subministrament de contenidors de càrrega lateral i de contenidors de

càrrega superior per a la recollida selectiva de residus; es van aprovar el plec de clàusules

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte i es

va  disposar  convocar  la  licitació  per  procediment  obert  i  tramitació  ordinària,  amb  un

pressupost  base de licitació,  formulat en termes de preus unitaris, de 129.155,40€, IVA

inclòs, dels quals 106.740,00€ corresponen al preu del contracte i 22.415,40€ a l’IVA. 

El contracte estava dividit en dos lots:

Lot 1.- Subministrament de contenidors de càrrega lateral  per a la recollida selectiva de

residus i els seus elements d’alineació inferior, amb un pressupost de licitació de 83.853,00€,

IVA inclòs, dels quals 69.300,00€ corresponen al preu del contracte i 14.553,00€ a l’IVA.

Lot  2.  Subministrament  de  contenidors  metàl.lics  de  càrrega  superior  per  a  la  recollida

selectiva de residus, amb un pressupost de licitació de 45.302,40€, IVA inclòs, dels quals

37.440,00€ corresponen al preu del contracte i 7.862,40€ a l’IVA.

L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant en data 8 de novembre de 2022

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 23 de novembre de

2022, no es va presentar cap oferta.



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

favorablement la present proposta.

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, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar deserta la licitació del subministrament de contenidors de càrrega lateral i

de contenidors de càrrega superior  per a la recollida selectiva de residus.

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

Ambient del Consell Comarcal i publicar-lo al perfil del contractant del Consell Comarcal.

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

RECURSOS

Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la
interposició del recurs contenciós administratiu.  El termini per interposar el recurs especial
en matèria de contractació pública serà de 15 dies hàbils, a comptar des de la data de
publicació  al  perfil  del  contractar.  Contra la resolució  del  recurs  especial  en matèria de
contractació només procedirà la interposició del recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució.

Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació al perfil del
contractant.



Figueres, a la data de la signatura electrònica.


	Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

