
R/N:14/RG/ama (Núm. Exp:2021/194 )

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient  número  2021/194  relatiu  a  l’atorgament  de  forma  extemporània  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 2021

Antecedents de fets

1- En sessió de data 27 d’abril de 2021, la Junta de Govern va aprovar la convocatòria de les
subvencions  destinades  a  la  col·laboració  en  el  finançament  dels  servies  de  transport
adaptat individual i col·lectiu a la comarca de l’Alt Empordà per l’any 2021. 

2- En data de 14 de maig de 2021, es va publicar la convocatòria de subvencions destinades
a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat a la comarca de l'Alt
Empordà, excepte Figueres

3- En data 3 de juny de 2021, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

4-  Que,  en  data  5  d’octubre  de  2021,  la  Comissió  Avaluadora  es  va  reunir  per  fer
l’atorgament 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  les
subvencions destinades a ala col·laboració en el finançament del servei de transport adaptat
a la comarca de l’Alt Empordà per l’any 2021.

5- Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del dia 16 de novembre 2021 atorga els
següents ajuts pel transport col·lectiu, d'acord amb els criteris de valoració indicats a les
bases, la distribució de l'ajut pel transport col·lectiu:
1.

RUTA Entitat Subvenció
atorgada

1 CREU ROJA Figueres (Ruta Castelló) 10.538,52 €

2 CREU ROJA Figueres (Ruta Fluvià) 16.561,23 €

3 FADIR ( R-1 ) 10.083,10 €

4 ALTEM (Ruta Roses) 18.777,66 €

5 ALTEM (Ruta Lladó) 11.068,19 €

6 MIFAS (Ruta 1) 4.598,39 €



7 MIFAS (Ruta 2) 3.998,69 €

8 Ajuntament d'Agullana 23.096,83 €

9 Ajuntament l’Escala 13.440,67 €

10 Ajuntament de Llançà 3.972,50 €

11 Ajuntament de Portbou 5.578,11 €

12 Ajuntament de Saus, Camallera i llampaies 0,00 €

TOTAL 121.713,89 €

6- Que a l’Ajuntament de Llançà se li ha fet l’atorgament, per un import de 3.972,50€, de
una línia d’ajut corresponent a la sol·licitud amb registre d’entrada 2021/8340 de data 3 de
juny de 2021,  corresponent a la ruta que va a la Fundació ALTEM del Far d’Empordà 

7- Que l’Ajuntament de Llança també va presentar una sol·licitud amb registre d’entrada
2021/8338 de data 3 de juny de 2021, dins el termini previst, però va quedar extraviada, i
que  corresponen  a  la  ruta  de  transport  del  Centre  de  Dia  de  Llançà  per  a  persones
dependents de Llança i municipis veïns amb un cost del servei de 19.841,00 €.  

8- En data 8 de febrer de 2022, es reuneix la Comissió Avaluadora, per resoldre de manera
extemporània la sol·licitud de l’Ajuntament de Llançà, constituïda per les següents persones:

Presidenta: Sonia Martínez Juli
Vocals: M. Rosa Guixé Valls, directora de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Carme Ortega  , Coordinadora de Serveis Socials Bàsics 
Secretària: Maria Alemany, Tècnica d’Administració General 

9-  La comissió Avaluadora formula la proposta d’atorgar a l’Ajuntament de Llançà  per la
ruta del centre de dia per l’import de 8.569,79€ en concepte d’ajut econòmic destinat per a
sufragar part de les despeses ocasionades d’aquesta ruta. 

10- Que en data 20 d’abril de 2022, la Directora de l’àrea de Benestar social, ha informat
favorablement  a l’atorgament  de  forma  extemporània  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 2021

11-  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.

12- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.



- Real 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.

- 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).

Proposta d'acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a l'òrgan col·legiat corresponent Junta de Govern Local:

Primer.- Aprovar addicionalment   a l’Ajuntament de Llançà  per la ruta del centre de dia
d’aquest municipi, l’import de 8.569,79€ en concepte d’ajut econòmic destinat a sufragar
part de les despeses ocasionades pel servei de transport adaptat  col·lectiu en el marc de la
convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament del servei de
transport adaptat i en aplicació dels criteris de valoració i atorgament.

Segon.- Disposar la despesa d'import 8.569,79 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària

40.2311.48007 “Transport Adaptat” del pressupost vigent.

Tercer.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució del present acord.

Quart.-  Notificar als interessats 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, 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:14/RG/mr (Núm. Exp:2022/842)

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER DE BENESTAR

Identificació del document

Expedient número 2022/842 relatiu a l’acceptació de la cessió i l'aprovació del document de

regulació de la cessió d’ús de l’immoble situat al c. Mestres Blanc, 2,3r Bde titularitat de l’Aj.

de Castelló al CCAE, destinat a habitatge per a situacions d’emergència social

Antecedents

1- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, atenent  els principis rectors i els drets
en l’àmbit dels serveis socials establerts a l’article 24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
regula  i  ordena el  sistema de serveis  socials  en base a les  competències exclusives en
aquesta matèria

2- En la regulació de l’àmbit competencial i organitzatiu, aquesta Llei, disposa que correspon
als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per
altres  administracions,  d’acord  amb  la  cartera  de  serveis  socials  i  el  pla  estratègic
corresponent,  i  preveu que les  comarques supleixin  els  municipis  de  menys  de vint  mil
habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests
municipis.

3-  L’Ajuntament és competent en matèria de serveis socials en virtut de l’article 25.2.e) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (“LBRL”), l’article 66.3.k) del 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”) i l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials (“LSS”).

4- Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta, de forma supletòria i per ministeri de la
llei,  a  favor  de  l’Ajuntament,  determinats  serveis  socials  bàsics  i  altres  serveis
complementaris, d’acord amb allò establert a l’article 31.2 de la LSS i el Contracte Programa
signat amb el Departament de Treball, Afers social i Famílies en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

5- Que l’Ajuntament i el CCAE comparteixen objectius en matèria de serveis socials i estan
interessats en el foment de projectes i programes específics de caràcter complementari als
serveis socials bàsics, considerant convenient la seva gestió, direcció i coordinació des dels
serveis  comarcals,  amb l’objectiu  de  promoure  i  garantir  el  dret  de  la  ciutadania  a  un
sistema de serveis socials capaç de consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el
territori.

6-  Que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, per acord de Ple de data 26 de novembre de
2020 aprova cedir l’ús gratuïtament durant 10 anys al Consell Comarcal d’un immoble situat



al carrer Mestre Blanc, 2, 3r B titularitat de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a favor del
Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  perquè  sigui  destinat  a  habitatge  per  a  situacions
d’emergència social. 

7-Que en data  26  d’abril  de  2022,  registre  d’entrada  ENTRA2022/4800 l’Ajuntament  de
Castelló ha fet tramesa del document de regulació de la cessió del immoble abans esmentat
degudament signat.

8-En data 2 de maig de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la Directora Tècnica
de l’Àrea de Benestar Social

9-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 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 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

- Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del

procediment administratiu comú.

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

- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis.

- Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
persones en situació de dependència (LAPAD).

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a l’òrgan col.legiat corresponent Junta de Govern:



Primer.-   Acceptar  la  cessió  i  aprovar  el  document  de  regulació  de  la  cessió d’ús  de
l’immoble  situat  al  carrer  Mestre  Blanc,  2,  3r B  titularitat  de  l’Ajuntament  de  Castelló
d’Empúries,  al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

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. 

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.



R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2022/596)

JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA  DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu  a la contractació  dels serveis  d’intervenció socioeducativa de prevenció
diürna del Consell Comarcal a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet

La cap de l’àrea de Benestar Social  ha emès informe de data 5 d’abril  de 2022 en què

s’informa  favorablement  la  contractació  dels  serveis  d’intervenció  socioeducativa  de

prevenció diürna del Consell Comarcal.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els

objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència delegada

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de

prescripcions tècniques.

El  plec  de  clàusules  administratives  particulars   i  l’expedient  de  contractació  han  estat

informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació en data 26 d’abril de 2022.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció 

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

• Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que 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, en allò que no s'oposi a la llei.



Proposta d’acord

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

Primer. Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de Benestar Social en data 5

d’abril de 2022.

Segon. Iniciar  l’expedient  de  contractació  dels  serveis  d’intervenció  socioeducativa  de

prevenció diürna del Consell Comarcal.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació 

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques  reguladors del contracte.

Cinquè. Convocar la licitació dels serveis d’intervenció socioeducativa de prevenció diürna

del Consell Comarcal, per procediment obert i tramitació ordinària,  amb un pressupost base

de licitació de 97.440,00€, que més 20.446,40€ en concepte del 21% d’IVA, fan un total de

117.902,40€, i una durada de quatre cursos (essent la durada d’un curs, d’1 d’octubre a 30

de maig).

Sisè.- Autoritzar  la  despesa derivada de la  present  contractació  per un import  total  de

117.902,40  amb càrrec a l’aplicació 40.2311.2279904 del pressupost i amb la periodificació

següent:

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

2022 9.135,00€ 1.918,35€ 11.053,35€

2023 24.630,00€ 5.115,60€ 29.475,60€

2024 24.630,00€ 5.115,60€ 29.475,60€

2025 24.630,00€ 5.115,60€ 29.475,60€

2026 15.225,00€ 3.197,25€ 18.422,25€

Total 97.440,00€ 20.446,40€ 117.902,40€



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.

En tractar-se  d’una contractació anticipada, l’adjudicació del contracte queda sotmesa a la

condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que l’han de finançar.

Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell

Comarcal per tal que en el termini de  quinze dies naturals a comptar des del dia següent a

la  data  de  la  seva  publicació  les  empreses  interessades  puguin  presentar  les  seves

propostes.

Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per  a l’execució del present acord.

Novè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de Serveis Socials

del Consell Comarcal.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la 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:2022/375)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació del servei de neteja de les oficines del Consell Comarcal al

Centre de Tractament de Residus.- Adjudicació.-

Antecedents de fet

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 29 de març de 2022, va aprovar

l’expedient de contractació del servei de neteja de les oficines del Consell Comarcal al Centre

de Tractament de Residus (CTR); 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 5.282,90€, IVA exclòs, que més 1.109,40€ en concepte del 21% d'IVA, fan un

total de 6.392,30€, i una durada de dos anys.

L’oferta presentada  és la següent:

Empresa 
Preu;  IVA
exclòs

Utilització  de
productes  amb
etiqueta ecològica

Fundació Privada ALTEM 5.180,00€ NO

La cap de l’àrea de Medi Ambient ha emès informe de data 27 d’abril  de 2022, amb la
valoració de l’oferta presentada i en què es proposa l’adjudicació del contracte a favor de la
Fundació Privada ALTEM.

La Fundació Privada ALTEM figura inscrita al RELI

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
• 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 de la Junta de Govern

Per tot això, proposo: 

Primer.- Adjudicar el contracte del servei de neteja de les oficines del Consell Comarcal al

Centre de Tractament de Residus (CTR) a favor de la Fundació Privada ALTEM, amb CIF

G17603325, per un import de 6.267,80€, IVA inclòs, dels quals 5.180,00€ corresponen al

preu del contracte i 1.078,80€ a l’IVA,  i  una durada de dos anys.

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

6.276,80€,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  l’aplicació  20.9201.21200  del  pressupost  i  amb  la

periodificació següent:

Import, IVA exclòs IVA Import, IVA inclòs

2022 1.618,75€ 339,94€ 1.958,69€

2023 2.590,00€ 543,90€ 3.133,90€

2024 971,25€ 203,96€ 1.175,21€

TOTAL 5.180,00€ 1.087,80€ 6.267,80€

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.

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’inici del termini d’execució del contracte es preveu per al dia 16 de maig de 2022

Quart.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Helena Valent Nadal, cap de l’àrea
de Medi Ambient del Consell Comarcal.

Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors i donar-ne trasllat a les àrees d’Intervenció i
de Medi Ambient del Consell Comarcal.

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

Setè.- 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: 2022/773)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de caracterització de FORM a la planta comarcal
de compostatge del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà. a) Aprovació de
l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet

La cap de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ha emès informe  memòria de data

21 d’abril de 2022 en què es proposa la contractació dels serveis d’anàlisi tècnic consistents

en  la  realització  de  caracteritzacions  dels  residus  de  la  fracció  orgànica  dels  residus

municipals  (FORM)  que  arriben  a  la  planta  comarcal  de  compostatge  del  Centre  de

Tractament de Residus de l’Alt Empordà, situat a Pedret i Marzà.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els

objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència pròpia, prevista  la fitxa núm.

11.2 del Programa d’Actuació Comarcal.

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de

prescripcions tècniques.

El  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  l’expedient  de  contractació  han  estat

informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació en data 3 de maig de 2022.

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, PROPOSO:

Primer.- Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de Medi Ambient del  Consell

Comarcal de l’Alt Empordà.

Segon.-  Iniciar l’expedient de contractació  del servei de caracterització de la FORM a la

planta comarcal de compostatge del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques reguladors del contracte.

Cinquè.- Convocar,  per  procediment  obert  simplificat  abreujat  i  tramitació  ordinària,  la

licitació  del servei  de  caracterització  de FORM a la planta comarcal  de compostatge  del

Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, 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 d’una pròrroga d’un any.

Sisè.- Autoritzar  la despesa derivada de la present contractació,  per un import total  de

13.068,00€, 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 2.700,00€ 567,00€ 3.267,00€

2023 5.400,00€ 1.134,00€ 6.534,00€

2024 2.700,00€ 567,00€ 3.267,00€

Total 10.800,00€ 2.268,00€ 13.068,00€



En tractar-se d’una despesa plurianual, resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i

suficient en els corresponents pressupostos.

Setè.-  Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell

Comarcal per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la

data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per a l’execució del present acord.

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

del Consell Comarcal. 

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la 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/FF/cn (Núm. Exp: 2022/512)
ASSUMPTE: Adquisició 15 ordinadors Avançat i5, 15 teclats, 15 ratolins i 30 pantalles de 23".

PROPOSTA D'ACORD DE LA PRESIDENTA A LA JUNTA DE GOVERN

Identificació         de         l’expedient  

Expedient número 2022/512 relatiu a la contractació derivada per al subministrament de 15
ordinadors Avançat i5, 15 teclats, 15 ratolins i 30 pantalles de 23".- Aprovació.-

Antecedents     de     fet  

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acord de Ple de data 21 de maig de 2019 es va

adherir al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que

l'Associació  Catalana  de  Municipis  (ACM)  conjuntament  amb  el  Consorci  Català  pel

Desenvolupament Local (CCDL), té constituït.

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 22 de juny de 2021 va aprovar per

unanimitat l’adhesió a l’Acord Marc de subministrament d’equips informàtics i determinades

llicències de programari  amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09)

durant el període de la seva vigència (fins el 02/12/2022), més dues pròrrogues de dotze

mesos addicionals cadascuna d’elles.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té necessitat de renovar diferents equips informàtics,

corresponents  al  lot  1 PC’s de sobretaula,  Sublot Avançat  i5 en la modalitat  de compra

d’aquest Acord Marc.

En  relació  al  procediment  de  licitació  i  d’adjudicació  dels  contractes  basats,  apartat  IV,

clàusula 40, punt B apartat 2 del Plec de clàusules administratives de l’Acord Marc, referent

a l’adjudicació dels contractes basats sense necessitat d’una nova licitació, estableix que es

pot  realitzar  l’adjudicació  del  contracte  a qualsevol de les empreses seleccionades en la

unitat de licitació corresponent seguint el criteri de caràcter alternatiu següent:

«Els contractes basats que d’import no superin els 15.000,00 euros (IVA exclòs) es podran

adjudicar directament a qualsevol de les empreses seleccionades, sempre i quan la quantitat

anual que s’adjudiqui pel mateix objecte a l’empresa seleccionada, no superi aquesta xifra

dins dels límits dels contractes menors assenyalats en l’article 118 de la LCSP.»



El pressupost de l’empresa adjudicatària  TELEFÓNICA SOLUCIONES, SAU corresponent a

15 ordinadors Avançat i5, 15 teclats, 15 ratolins i 30 pantalles de 23" és de 11.926,20 €

(Iva exclòs).

La clàusula 42, apartat a) del Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord Marc,

en relació als contractes basats  dels lots 1 a 14, estableix que en els contractes basats

d'imports  inferiors  a  15.000€  (IVA  exclòs)  la  constitució  de  la  garantia  definitiva  serà

potestativa per l'òrgan de contractació.

Consta a l'expedient informe favorable emès per part del tècnic de l’àrea d’Informàtica del

Consell Comarcal, en data 27 d'abril de 2022, en què justifica la necessitat de la contractació

derivada a l’empresa adjudicatària TELEFÓNICA SOLUCIONES, SAU dels bens següents per

import de 14.430,70€ (Iva inclòs): 

• 15 ordinadors Avançat i5

• 15 teclats

• 15 ratolins

• 30 pantalles de 23"

En data 3 de maig de 2022, els serveis jurídics de l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal

de l’Alt Empordà, han emès informe jurídic favorable.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments     de     dret  

• Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

• Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

• Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

• Articles  153  i  220  de  la  LCSP  pel  que  fa  a  la  formalització  dels  contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.

• L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva
2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre



contractació  pública  que  deroga  la  Directiva  2004/18/CEE  (en  endavant,  DN)  i
l’article 221.3 de la LCSP.

• L’Acord en qüestió i  els seus contractes basats  tenen caràcter  administratiu  i  es
regeixen pel PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la
resta  de  normativa  concordant  aplicable  que  resulti  d’aplicació  en  matèria  de
contractació dels ens locals.

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  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).

• Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació  i  règim  de  centrals  de  contractació  i  l’adhesió  a  aquestes  i  articles
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada
en vigor de la nova LCSP.

• Articles  219  a  222  de  la  nova  LCSP  en  relació  al  règim  dels  Acords  marc,  i
l’adjudicació de contractes basats en aquests.

• Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.

L'òrgan competent per a aquesta contractació derivada és la Junta de Govern Local, d'acord

amb l’establert a la Disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic

(LCSP) i en virtut de la delegació de competències de la Presidència en favor de la Junta de

Govern Local en data 17 de juliol de 2019.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Adjudicar  el  contracte  a  l’empresa  TELEFÓNICA SOLUCIONES,  SAU,  amb  NIF
A82018474, en la modalitat de compra derivada, per al subministrament dels bens següents
per import de 14.430,70 € (Iva inclòs): 

• 15 ordinadors Avançat i5

• 15 teclats

• 15 ratolins



• 30 pantalles de 23"

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa derivada de la present contractació,
per import de  14.430,70 € (Iva inclòs) que s’imputarà, dins del pressupost comarcal de
l’any 2022, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.9201.62600.

Tercer.-  El termini de lliurament dels béns serà de 30 dies hàbils des de la data de la
comanda.

Quart.- El lloc de lliurament dels béns serà a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
al C/ Nou, 48 de Figueres.

Cinquè.- Eximir a l'adjudicatari de l'obligació de prestació de la garantia definitiva.

Sisè.-  Designar com a responsable del contracte al Sr. Marc Martí i Peix, tècnic de l’àrea
d’Informàtica,  en compliment del que estableix l’article 62 de la LCSP en relació amb la
clàusula 48  del Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord Marc.

Setè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM
(preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li
els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Vuitè.-Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució dels presents acords. 

Novè.- Comunicar als serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

Desè.-  Publicar l'adjudicació i formalització del contracte al perfil del contractant del Consell
Comarcal.

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.



R/N:17/JMM/jr (Núm. Exp:2022/958)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER  

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud de subvenció del Fons Econòmic de Caràcter Extraordinari

de la Diputació de Girona

Antecedents     de     fet  

Atès que la Diputació de Girona, d’acord amb el 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,  exerceix

funcions  de  cooperació  i  assistència  als  municipis.  Aquestes  funcions  també  es  poden

complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les diputacions i

els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix text legal.

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà col·labora amb els municipis en la prestació

de serveis públics, així com en la promoció d’activitats de competència comarcal o municipal

exercides com a delegades.

Atès que la Diputació de Girona  va acordar en sessió de Ple del 15 de març de 2022, les

bases reguladores de les subvencions Fons econòmics  de caràcter extraordinari, i per acord

de la Junta de Govern de 19 d’abril  de 2022 va aprovar la convocatòria de l’esmentada

subvenció en règim de concurrència no competitiva.

En data 10 de maig de 2022 s’ha emès informe favorable per part del gerent del Consell

Comarcal de l'Alt Empordà.

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  40/2015, d'1 d'octubre,  de Règim Jurídic  del  Sector Públic,  en particular  els

articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).

• Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL).



• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions

Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112 (L26/2010).

• Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  llei

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

• Reial  Decret  781/1986,  de  18  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  les

disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

• Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  que  aprova  el  Reglament

d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

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

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General

de Subvencions (RLGS).

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

Serveis dels ens locals (ROAS).

• La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Conveni.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Sol·licitar la subvenció de la Diputació de Girona, per un import de 78.320,46 €

euros pel concepte de Fons econòmic de caràcter extraordinari per les actuacions següents:

Despeses en operacions corrents – Capítols I a IV del pressupost, màxim 6 actuacions
Núm Actuació Pressupost Codi

classificació
per programes
(ordre
HAP/419/2014
)

Subvenció que
se  sol·licita  a
la Diputació

Altres
interessos
previstos
(taxes,
subvencions,
etc)

1 Redacció pla antifrau 16.698,00 9201 16.698,00 0,00
2 Promoció  turística  de

l’Alt Empordà
20.000,00 4321 20.000,00 0,00

3 Redacció  estudis 28.000,00 1621 28.000,00 0,00



canvi de model per la
recollida  municipal
residus

4 Redacció  pla  de
transició  energètica
Alt Empordà

4.709,32 172 4.709,32 0,00

5 Promoció  i  protecció
del paisatge

9.000,00 172 8.913,14 0,00

Import total sol·licitat 78.320,46
Import no sol·licitat 0,00

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  la  Diputació  de  Girona aquests acords  amb indicació dels recursos

corresponents.

Quart.- Comunicar a l’àrea de serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i

als efectes oportuns.

RECURSOS

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2022/431)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

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

de documentació.-

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.

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

proposa l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y

TELÉGRAFOS S.A.S.M.E.

L’esmentada empresa figura inscrita en el ROLECE i, consultades les dades que hi consten,

es constata que no queden acreditats els poders de la Sra Ana Belén Rodríguez Moar i del

Sr. Manuel Santiago Fernández Guerreiro per signar l’oferta mancomunadament.

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

favorablement el contingut de la present proposta.

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.-  Requerir  l’empresa  SOCIEDAD  ESTATAL  CORREOS  Y  TELÉGRAFOS  S.A.S.M.E

perquè en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació del

present  acord  presenti  documentació  acreditativa  dels  poders  de  la  Sra.   Ana  Belén

Rodríguez  Moar  i  el  Sr.  Manuel  Santiago  Fernández  Guerreiro  per  actuar  de  forma

mancomunada, en representació de la societat.

Segon.-  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:13/MT/mval (Núm. Exp:2022/443   )
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient 2022/443 relatiu a la rectificació de l’acord Junta de Govern de data 19 d’abril de
2022

Fets

1. En data 19 d’abril de 2022 es va aprovar la convocatòria dels ajuts individuals de
menjador  adreçats  a  l’alumnat  d’ensenyaments  obligatoris  i  de  segon  cicle
d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2022-
2023.

2. En data 19 d’abril  l’aplicació  pressupostària era la 35.3263.48000, posteriorment,
l’àrea d’intervenció del  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà ha creat  una aplicació
pressupostària nova que és la  35.3263.48002 i  ens ha indicat que és necessari
modificar-la. Per tant s’ha de rectificar el punt segon de la part dispositiva de l’acord
relatiu a l’autorització de la despesa. 

3. L’aplicació  pressupostària  de  despesa  que  consta  en  l’esmentat  punt  segon  és
35.3263.48000, quan hauria de ser 35.3263.48002. 

4. Altrament, consta en el mateix punt que l’import de novembre a desembre de 2022 i
de  gener  a  juny  de  2023,  pel  que  fa  a  la  competència  competitiva  és  de
1.643.565,16€, dels quals de  440.388,91€, corresponen als mesos de novembre i
desembre de l’any 2022 i s’ha de carregar a l’aplicació pressupostària 35.3263.48000
del pressupost de 2023.

Consta també, en el mateix punt que l’import de novembre a desembre de 2022 i de
gener  a  juny  de  2023,  pel  que  fa  a  la  competència  no  competitiva  és  de
664.200,56€,  dels  quals  de  148.874,95€,  corresponen als  mesos  de  novembre  i
desembre de l’any 2022 i s’ha de carregar a l’aplicació pressupostària 35.3263.48000
del pressupost de 2023.

En resum, els ajuts de menjador de novembre i desembre de 2022 sumen un import
total  de   589.263,86€  que  s’havien  de  carregar  a  l’aplicació  pressupostària
35.3263.48000, del pressupost de 2023 i degut a la creació de la nova aplicació



pressupostària  s’han  de  carregar  a  l’aplicació  pressupostària  35.3263.48002,  del
pressupost de 2022.

5. En data 17 de maig de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de

l’àrea d’ensenyament.

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.

7. Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments de dret

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

• 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).

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

Per     tot     això,     es     proposa         a     l’òrgan     col·legiat     corresponent     :  

Primer.- Rectificar el punt segon de la part dispositiva de l’acord aprovat en la sessió de
data 19 d’abril de 2022 de la Junta de Govern Local relatiu a l’aprovació de la convocatòria
dels  ajuts  individuals  de  menjador  adreçats  a  l’alumnat  d’ensenyaments  obligatoris  i  de
segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs
2022-2023, en la forma següent:

Segon.- Autoritzar  la  despesa  per  un  import  2.860.329,34€,  amb  càrrec  a  l’aplicació

pressupostària 35.3263.48002. 

L’esmentat import queda desglossat de la forma següent:



SUBVENCIÓ TERMINI TOTAL AMPES TOTAL
EMPRESES

TOTAL

Concurrència competitiva: 2.037.094,84 €

SET-DES 2022 533.918,60 € 300.000,00 € 833.918,60 €
GEN-JUN 2023 703.176,24 € 500.000€ 1.203.176,24 €

Concurrència no competitiva 823.234,50 €

SET-DES 2022 153.954,44 € 153.954,45 € 307.908,89 €
GEN-JUN 2023 257.662,80 € 257.662,81€ 515.325,61 €

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

Quart –Donar-ne trasllat a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al 
seu coneixement i als efectes adients.

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.


