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

Seguint les instruccions de la Circular 01/2022 de la intervenció del Consell Comarcal de

l'Alt Empordà sobre els terminis per rebutjar o donar conformitat a les factures per béns o

serveis, informo:

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

conformar segons llistat adjunt, per un import total de  121.347,10 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 4.652,93 € IFAC ELABORAT

ÀREA INFORMÀTICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SECRETARIA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA RECURSOS HUMANS 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SERVEIS TÈCNICS 1.296,56 € IFAC ELABORAT

ÀREA TURISME 41.093,69€ IFAC ELABORAT

ÀREA EDUCACIÓ I CULTURA 5.888,74 € IFAC ELABORAT

ÀREA BENESTAR SOCIAL 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA MEDI AMBIENT 403,99€ IFAC ELABORAT

ÀREA MEDI AMBIENT-CTR 68.011,19 IFAC ELABORAT

ÀREA JOVENTUT 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA CONSUM 0,00 € COMPLERT TERMINIS

TOTAL 121.347,10 €

Figueres, el dia que signo aquest document.



Relació factures que han incomplert el termini de conformitat.

Data
Tramitació

N. 
d'entrada

Data N. de 
document

Data doc. Import total Tercer Nom Text 
Explicatiu

Data 
Tramitació

Oficina

10/01/202
2 F/2022/74 08/01/202

2 FV2112-00807 31/12/202
1 663,75 B5980382

5

SERHS 
FOOD 
AREA SL

SERHS 
FOOD 
MENJADOR 
DES.21

10/01/202
2 Educació

13/01/202
2

F/2022/110 10/01/202
2

FV2112-00834 31/12/202
1

166,69 B5980382
5

SERHS 
FOOD 
AREA SL

SERHS 
FOOD 
MENJADOR 
DES.21

13/01/202
2

Educació

08/02/202
2 F/2022/298 05/02/202

2 FV2201-01099 31/01/202
2 663,75 B5980382

5

SERHS 
FOOD 
AREA SL

SERHS 
FOOD PREU 
HORA 
MONITOR 
GENER 22

08/02/202
2 Educació

15/02/202
2 F/2022/353 11/02/202

2 FV2201-01152 31/01/202
2 192,01 B5980382

5

SERHS 
FOOD 
AREA SL

SERHS 
FOOD 
MENJADOR 
GENER 22

15/02/202
2 Educació

15/02/202
2

F/2022/372 11/02/202
2

FV2201-01173 31/01/202
2

1.297,19 B5980382
5

SERHS 
FOOD 
AREA SL

SERHS 
FOOD 
MENJADOR 
OCT.21

15/02/202
2

Educació

02/03/202
2 F/2022/479

02/03/202
2 FV2202-00571

28/02/202
2 663,75

B5980382
5

SERHS 
FOOD 
AREA SL

SERHS 
FOOD PREU 
HORA 
MONITOR 
ESC.M.PEDR
OLO FEBRER
22

02/03/202
2 Educació

05/04/202
2 F/2022/766

04/04/202
2 FV2203-00753

31/03/202
2 170,91

B5980382
5

SERHS 
FOOD 
AREA SL

SERSH 
FOOD 
GENER 22 
AJUTS 
MENADOR 
ESC STA 
CECILIA

05/04/202
2 Educació

05/04/202
2 F/2022/767

04/04/202
2 FV2203-00754

31/03/202
2 208,89

B5980382
5

SERHS 
FOOD 
AREA SL

SERHS 
FOOD 
FEBRER 22 
AJUTS 
MENJADOR 
ESC STA 
CECILIA

05/04/202
2 Educació

07/04/202
2

F/2022/796 05/04/202
2

FV2203-00893 31/03/202
2

663,75 B5980382
5

SERHS 
FOOD 
AREA SL

SERHS 
FOOD 
MONITOR 
MENJADOR 
ESC MANUEL
PEDROLO

07/04/202
2

Educació

20/04/202
2

F/2022/912 19/04/202
2

FV2204-00329 19/04/202
2

534,30 B5980382
5

SERHS 
FOOD 
AREA SL

SERHS 
FOOD MARÇ 
22 ESC 

20/04/202
2

Educació



SANTA 
EULALIA

04/05/202
2 F/2022/998 02/05/202

2 FV2204-00727 30/04/202
2 663,75 B5980382

5

SERHS 
FOOD 
AREA SL

SERHS 
FOOD ABRIL
22 
MENJADOR 
MONITOR 
ESC.M.PEDR
OLO

04/05/202
2 Educació

27/05/202
2

F/2022/121
8

27/05/202
2 S 220724 29/04/202

2 403,99 A1706819
8

PIELES Y 
CUEROS 
PALOMERA
S GAMBUS 
SA

PIELES Y 
CUEROS 
PALOMERAS 
Y GAMBUS 
PALETS DE 
SAL

27/05/202
2 Medi ambient

25/05/202
2

F/2022/120
0

24/05/202
2

22UTT175/100
0041

24/05/202
2

68.011,19 U6512028
9

GBI 
SERVEIS 
S.A.U.Y 
FOMENTO 
DE 
CONSTRUC
CIONES Y 
CONTRATA
S SA UTE 
LEY 18/82

UTE CTR 
REVISIO 
PREUS 
1/11/17-
31/10/18 
SEGONS 
SENTENCIA 
76/22 
NOTIF.16/3/
22

25/05/202
2

Medi ambient-ctr

23/05/202
2

F/2022/117
7

20/05/202
2 164 20/05/202

2 4.652,93 B1753116
1

NOU-
LLATZER 
SL

NOU-
LLATZER 
JUNY 22 
LLOGUER 
OFICINES 
MEDI 
AMBIENT

23/05/202
2 Serveis Generals

05/04/202
2

F/2022/764 04/04/202
2

C C2377 14/01/202
2

648,28 A1703436
4

ASCENSOR
S SERRA 
SA

ASCENSORS 
SERRA 1T22 
MANTENIME
NT

05/04/202
2

Serveis Tecnics

04/05/202
2

F/2022/101
0

04/05/202
2 C C7197 11/04/202

2 648,28 A1703436
4

ASCENSOR
S SERRA 
SA

ASCENSORS 
SERRA 2T22 
MANTENIME
NT

04/05/202
2 Serveis Tecnics

17/05/202
2

F/2022/113
2

15/05/202
2 Emit- 35 15/05/202

2 24.643,07 B6739036
9

MOIRAS 
SERVIOBR
A SL

MOIRAS 
SERVIOBRA 
CERT.8 
OBRES MAS 
PALOL 
SABALDORIA
FEDER

17/05/202
2 Turisme

17/05/202
2

F/2022/113
3

15/05/202
2 Emit- 36 15/05/202

2 16.450,62 B6739036
9

MOIRAS 
SERVIOBR
A SL

MOIRAS 
SERVIOBRA 
CERT,FINAL 
OBRES MAS 
PALOL 
SABALDORIA
FEDER

17/05/202
2 Turisme

TOTAL 121.347,10



R/N:12//mva (Núm. Exp:2021/1561)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a atorgament subvencions culturals 2021

Fets

1. L’informe de la tècnica de l’Àrea de Cultura ha proposat a la comissió de subvencions per
activitats  culturals  d’interès  comarcal  que  atorgui  les  subvencions  corresponents  segons
disposa l’art. 22 de la LGS.

2.-L'àrea  de  Cultura  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  va  convocar  Subvencions  a
Projectes culturals a l'Alt Empordà per tal de fer emergir iniciatives innovadores en l'àmbit de
la cultura i finançar projectes en el territori. Aquesta iniciativa, té com a finalitat fomentar la
cultura al àmbit del patrimoni cultural material i immaterial .

3. L'objecte de les subvencions és atorgar ajut financer a projectes culturals a desenvolupar
en els municipis de la comarca i que tinguin un abast i projecció comarcal.

4. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es dirigeix a tota la població de la comarca i aquesta
realitat demana d'un esforç conjunt entre les administracions públiques, les entitats socials i
el teixit empresarial per promoure projectes culturals en els municipis de la comarca, que
impulsin noves iniciatives en el territori per fomentar una millora de la qualitat de vida de les
persones o mantinguin les ja existents.

5. S’han redactat aquestes bases de subvenció que s’ajusten a la Llei 38/2003 general de
subvencions. Aquest objecte de la subvenció es troba comprés en les  competències del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

6.Les bases s’han redactat tenint en compte els criteris recollits per : llei 9/1993, de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Català, article 54, apartat 1 i de La Llei 2/1993, de 5 de
març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional de l’associacionisme cultural.

7-En el exercici 2021 la convocatòria de les subvencions culturals va arribar a la fase A
(autorització). Al no tractar-se de finançament afectat, no es va incorporar a l’exercici actual,
per aquest motiu es necessari tornar a realitzar la fase A pels 30.000,00 €, el total de la
convocatòria i disposar de l’import de 16.574,63€ segons l’atorgament de les subvencions



8.-En data 14 de juny de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea
de cu l t u r a  .

Les sol·licituds presentades dintre termini i que compleixen els requisits de les bases són:

• XXXXX7910. : RE 2021/15390 I RE 2022/1262
• XXXXX5407::RE 2021/15644 I RE 2021/15693
• XXXXX804R: RE 2021/15426 I RE 2022/1141
• XXXXX6064.:RE 2021/15420, RE 2022/1002 I RE 2022/1003
• XXXXX3339.: RE 2021/15399, RE 2022/1006 I RE 2022/1130
• XXXXX6700: RE 2021/15690 I RE 2022/1488
• XXXXX4919.: RE 2021/15637 I RE 2022/1781
• XXXXX6502:2021/15042 I RE 2022/1418

9- Pel que fa a les sol·licituds estimades que compleixen els requisits s’han puntuat i valorat
els criteris de la convocatòria següents:
El procediment de concessió de la subvenció serà de concurrència competitiva. La persona o
entitat sol·licitant hauran d’especificar en quin àmbit d’aplicació concorren del punt 4.8 de
les bases.

Els projectes culturals seran avaluats tenint en compte els criteris objectius següents:

a) Sol·licitud de persones físiques o jurídiques residents en municipis de l’Alt
Empordà, fins a 10 punts, segons l’escalat següent :
Menys de 1.000 habitants ............................................fins a 10 punts 
De 1.001 a 5.000 habitants ...........................................fins a 5 punts
Més de 5.000 habitants ................................................0 punts

b) Nombre de persones destinatàries a qui va adreçat el projecte (0-20 punts).
Es tindrà en compte l’abast i impacte del projecte sobre la població presencial
destinatària directa.

Menys de 500 persones.............................................. 0 punts
De 501 a 1000 persones..............................................5 punts
De 1001 a 1500 persones..........................................10 punts 
De 1501 a 2000 persones.........................................15 punts
A partir de 2001 persones..........................................20 punts

c) Antiguitat de l’entitat i continuïtat de les activitats fins a 25 punts:

Entitat de nova creació............................................................5 punts
De 1 any d’antiguitat i fins a 5 anys..................................... 10 punts



A partir de 5 anys d’antiguitat i fins a 10 anys.......................15 punts
A partir de 10 anys d’antiguitat i fins a 15 anys .....................20 punts
A partir de 15 anys en endavant ...........................................25 punts

d)  Segons  el  nivell  d’autofinançament  fins  a  10  punts  segons  la  puntuació
següent:

Autofinançament inferior al 25 % ..................................................0 punts
Autofinançament a partir del 25% i fins el 50%.............................5 punts
Autofinançament a partir del 50%.................................................10 punts

e) Per cada acció concreta que es faci en relació al projecte 1 punt fins a un màxim
de 10punts.

f) Per la cooperació d’un projecte conjunt amb altres entitats. Per cada entitat que
comparteixi el projecte 5 punts fins a un màxim de 25 punts.

Segons els  anteriors  criteris  el  quadre de puntuació  de totes les  sol·licituds queda com
segueix:

PUNTS

SOL·LICITANT MUNICIPI
RES

NUM
DESTINATA
RIS

COSNT
ENTITAT

AUTOFI
NANÇA
MENT

ACCIONS ENTI
T COL

TOTAL

XXXXX7910 0 5 25 10 1 0 41

XXXXX5407 0 0 25 0 3 0 28

XXXXX804R 0 0 20 0 1 0 21

XXXXX6064 0 0 25 0 1 7 33

XXXXX3339 0 0 20 0 1 1 22

XXXXX6700 0 5 10 5 1 1 22

XXXXX4919 0 0 5 0 4 3 12

XXXXX6502 0 0 20 0 2 2 24

TOTAL PUNTS 203



a) Vist que la suma total de la puntuació és de 203 punts i l’import total de la subvenció a
atorgar és de 30.000€. A cada punt li correspon 147,78€.
b) Per tant, una vegada la Comissió ha constatat la puntuació i seguint els criteris de les
bases de la convocatòria proposa atorgar subvencions per els següents imports a:

SOL·LICITANT NIF IMP. ATORGAT €

XXXXX7910 3339 1.000€

XXXXX5407 470K 2.800€

XXXXX804R 6064 1.500€

XXXXX6064 9218 3.000€

XXXXX3339 36W 1.750€

XXXXX6700 6502 3.251,23€

XXXXX4919 8881 1.773,4€

XXXXX6502 1861 1.500€

16.574,63€

10 . - l a  Tè cn i c a  d ’ Adm in i s t r a c i ó  Gene r a l ,  S e r ve i  j u r í d i c  ad s c r i t  a  l ’ À r e a  de
Se c r e t a r i a  de l  Con se l l  Coma r ca l  d e  l ’ A l t  Empo rdà ,  i n f o rma
f avo r ab l emen t  e l  c on t i n gu t  de  l a  p r e s en t  P r opo s t a  d ’ A co r d .

1 1 . -Con s t a  a  l ’ e x ped i en t  f i s c a l i t z a c i ó  p rè v i a  d ’ I n t e r v en c i ó  

Fonaments de dret

• -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 regim local de Catalunya (TRLMRLC)

• -Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• -Llei 40/2015, d’1 octubre, de regim jurídic del sector públic. 



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

• - Articles 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• -Els articles 55 a 64 del Reglament de la llei 382003 de 17 de novembre, General de

Subvencions , aprovat pel reial decret 887/2006, de 21 de juliol 
• -Els articles 21.1f) i s), 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les

Bases del Regim Local. 
• -L’article  232 del  Reglament  d’Organització,  Funcionament i  Regim Jurídic  de les

entitats locals, aprovat pel reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en cas de
tractar se d’Associacions.

• -El reial decret 130/2019, de 8 de març pel qual es regula la Base de Dades Nacional
de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques. 

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.-ESTIMAR les sol·licituds presentades dintre termini i que compleixen els requisits
de les bases:

• XXXXX7910. : RE 2021/15390 I RE 2022/1262
• XXXXX5407::RE 2021/15644 I RE 2021/15693
• XXXXX804R: RE 2021/15426 I RE 2022/1141
• XXXXX6064.:RE 2021/15420, RE 2022/1002 I RE 2022/1003
• XXXXX3339.: RE 2021/15399, RE 2022/1006 I RE 2022/1130
• XXXXX6700: RE 2021/15690 I RE 2022/1488
• XXXXX4919.: RE 2021/15637 I RE 2022/1781
• XXXXX6502:2021/15042 I RE 2022/1418

Segon.-Atorgar a les entitats que a continuació es detallen, una subvenció en el marc de la
convocatòria del programa de subvencions per activitats culturals d'interès comarcal, previst
a les bases reguladores de la convocatòria per a l’any 2021,:

SOL·LICITANT NIF IMP. ATORGAT €

XXXXX7910 3339 1.000€

XXXXX5407 470K 2.800€

XXXXX804R 6064 1.500€

XXXXX6064 9218 3.000€



XXXXX3339 36W 1.750€

XXXXX6700 6502 3.251,23€

XXXXX4919 8881 1.773,4€

XXXXX6502 1861 1.500€

16.574,63€

Tercer.- Autoritzar la quantitat de 30.000€ i disposar la despesa per import de 16.574,63€
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.9201.48012 del vigent pressupost.

Quart.-D’acord amb el que estableix l’article 82 de la LPAC , concedir un termini de deu dies
als interessats per presentar al·legacions.

Cinquè:  Facultar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent,  perquè realitzin  tants  actes  i
gestions com calguin per executar el present acord.

Sisè: Comunicar als interessats aquest acord per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2019/173)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació del servei de teràpia ocupacional de l'àrea de Benestar.-

Pròrroga.-

Antecedents de fet 

Mitjançant  resolució  de  la  Presidència  de  data  9  de  juliol  de  2019,  per  avocació  de  la
competència delegada en la Junta de Govern, es va adjudicar el contracte del servei de
teràpia  ocupacional  de  l’àrea  de  Benestar  del  Consell  Comarcal  a  favor  de  l’empresa
GIROPARK  SAU,  amb  CIF  A17213539,  pel  preu  de 30.950,40€,  IVA  exclòs,  que  més
6.499,58€ en concepte d’IVA, fan un total de 37.449,98€, i un termini d’execució de dos
anys, prorrogables anualment fins a un màxim de dues pròrrogues.

El contracte es va formalitzar en data 19 de juliol de 2019 i  la seva execució es va iniciar l'1
d'agost de 2019.

En  data  31  de  juliol  de  2022 finalitza  el  termini  d’execució  de  la  primera  pròrroga  del
contracte.

En data 31  de  maig  de  2022 la directora tècnica de l’àrea de Benestar Social ha emès
informe en què proposa la segona pròrroga contractual per haver-se prestat el servei de
forma satisfactòria durant tot aquest període. 

En data 31 de maig de 2022 la tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea
de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable.

En data 13 de juny de 2022 la directora tècnica de l’àrea de Benestar Social ha fet una
esmena a l’informe de data 31 de maig de 2022 per un error en l’aplicació pressupostària.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.



Fonaments de dret

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

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

contractes de les administracions públiques.

• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de

30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot 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 a l’adopció del present acord és la Junta de Govern d’acord

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

Proposta d’acord

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

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d'un any, el contracte del servei
de teràpia ocupacional de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal subscrit amb l'empresa
GIROPARK SAU.

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l'1 d'agost de 2022 fins al

31 de juliol de 2023.

Segon.-  Autoritzar  i  disposar  la despesa derivada de la  pròrroga  del  contracte,  per un

import màxim de 18.724,99€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 40.2311.2279906, i amb la

periodificació següent:

2022 7.802,08 €

2023 10.922,91 €

En tractar-se d'una despesa plurianual resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en els respectius pressupostos.



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 aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos corresponents.

Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Serveis Econòmics i  l’àrea de Benestar per al
seu coneixement i als efectes oportuns.

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.



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2018/1449)

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  custòdia  i  manteniment  del  banc  de

productes de suport  de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal.- Pròrroga

Antecedents de fet

Mitjançant  resolució  de  la  Presidència  de  data  9  de  juliol  de  2019,  per  avocació  de  la
competència delegada en la Junta de Govern, es va adjudicar el contracte del servei de
custòdia i manteniment del banc de productes de suport de l’àrea de Benestar del Consell
Comarcal  a  favor  de  l’empresa  GIROPARK  SAU,  amb  CIF  A17213539,  pel  preu  de
31.024,00€, IVA exclòs, que més 6.515,04€ en concepte d’IVA, fan un total de 37.539,04€, i
un  termini  d’execució  de  dos  anys,  prorrogables  anualment  fins  a  un  màxim  de  dues
pròrrogues.

El contracte es va formalitzar en data 18 de juliol de 2019 i  la seva execució es va iniciar l'1
d'agost de 2019. 

En  data  31  de  juliol  de  2022 finalitza  el  termini  d’execució  de  la  primera  pròrroga  del
contracte.

En data 30 de maig de 2022 la directora  tècnica de l'àrea de Benestar Social ha emès
informe en què proposa la segona pròrroga contractual per haver-se prestat el servei de
forma satisfactòria durant tot aquest període.

En data  31 de maig de 2022  la tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea
de Secretaria del Consell Comarcal, ha emès informe jurídic favorable.

En data 13 de juny de 2022 la directora tècnica de l’àrea de Benestar Social  fa fet una
esmena  a  l’informe   tècnic  de  data  30  de  maig  de  2022  per  un  error  en  l’aplicació
pressupostària.



Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments de dret

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

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

contractes de les administracions públiques.

• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de

30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot 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 a l’adopció del present acord és la Junta de Govern d’acord

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

Proposta d’acord

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

Primer.  -   Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d'un any, el contracte del servei

de custòdia i manteniment del banc de productes de suport de l’àrea de Benestar del Consell

Comarcal subscrit amb l'empresa GIROPARK SAU.

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l'1 d'agost de 2022 fins al

31 de juliol de 2023.

Segon.-  Autoritzar  i  disposar  la despesa derivada de la  pròrroga  del  contracte,  per un

import màxim de 18.769,52€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 40.2311.2279906, i amb la

periodificació següent:

2022 7.820,63 €

2023 10.948,89 €

En tractar-se d'una despesa plurianual resta condiciona a l'existència de crèdit adequat i
suficient en els respectius pressupostos.



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

Quart.-  Notificar a l’interessat el present acord amb indicació dels recursos corresponents

Cinquè.- Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics  i a l’àrea de Benestar Social aquest
acord per al seu coneixement i als efectes oportuns.

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.



R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2022/826)

JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE BENESTAR SOCIAL  

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació  serveis d’atenció psicològica a adolescents en situació de
vulnerabilitat i a les seves figures parentals. 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 31 de maig de 2022 en què

proposa  la  contractació  dels  serveis  d’atenció  psicològica  a  adolescents  en  situació  de

vulnerabilitat i a les seves figures parentals.

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  7 de juny 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  Benestar  Social  del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació  dels serveis d’atenció psicològica a adolescents

en situació de vulnerabilitat i a les seves figures parentals.

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 i  tramitació  ordinària,  la licitació  dels serveis

d’atenció  psicològica  a  adolescents  en  situació  de  vulnerabilitat  i  a  les  seves  figures

parentals,   amb  un  pressupost  base  de  licitació  de  74.416,32€,  IVA  inclòs,  dels  quals

67.651,20€ corresponen al preu del contracte i 6.765,12€ a l’ d'IVA (10%),  i una durada de

tres anys.

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

74,416,32€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 40.2311.2279904 del pressupost i amb la

periodificació següent: 

Import, IVA exclòs IVA (10%) Import, IVA inclòs

2022 4.698,00€ 469,80€ 5.165,80€

2023 22.550,40€ 2.255,04€ 24.805,44€

2024 22.550,40€ 2.255,04€ 24.805,44€

2025 17.852,40€ 1.785,24€ 19.639,64€

Total 67.651,20€ 6.765,12€ 74.416,32€



En tractar-se d’una contractació anticipada, atès que encara no s’ha aprovat el contracte

programa 2022-2025 del  Departament  de  Drets  Socials  de  la  Generalitat  de  Catalunya,

l’adjudicació resta condicionada a l’efectiva consolidació dels recursos que l’han de finançar.

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.

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 de l’endemà 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 Benestar

Social 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: 2022/1024)
ASSUMPTE: Contractació subministrament gasoil vehicles CCAE

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

Identificació         de         l’expedient  

Expedient núm. 2022/1024 relatiu a la contractació basada per al subministrament de gasoil
pels vehicles del Consell Comarcal.

Antecedents     de     fet  

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments gestiona

un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis,  entre els qual es troba el  de

subministrament de combustible.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acord de Ple de data 23 de novembre de 2021 es

va adherir al Sistema Central d’Adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya

(Exp. 2021/1457).

El Consell Comarcal dona assistència a un total de 68 municipis en una extensió de 1.200

Km² aproximadament. Per poder donar una correcta assistència a tots els municipis no hi ha

una xarxa prou eficient de transport públic, és per aquest motiu que el Consell Comarcal de

l’Alt Empordà disposa d'una flota de 10 vehicles als que ha de proveir de carburant en la

categoria benzina sense plom 95.

En relació al procediment de licitació i d’adjudicació dels contractes basats, l'Annex núm. 10,

del Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord Marc, referent a la tipologia de

contractació basada establerta per a aquest Acord marc, estableix que: 

"Cada  entitat  destinatària  podrà  encarregar  directament  els  subministraments  objecte

d’aquest  Acord marc  a una o a més d’una de les  empreses adjudicatàries,  motivant-ho

degudament, segons les condicions tècniques i econòmiques ofertes, per a l’execució dels

subministraments de l’Acord marc i la seva millor correspondència amb les característiques

que els  siguin inherents,  i  les  seves necessitats,  tant  des  del  punt  de vista  tècnic  com

econòmic."



Consta a l'expedient informe favorable emès per part de la cap de l'àrea de Benestar Social

en data  1 de juny de 2022, en què justifica la necessitat  de la contractació derivada a

l’empresa  adjudicatària  SOLRED,  SA  del  servei  de  subministrament  de  gasoil  per  una

quantitat estimada de 1.000 litres, amb un pressupost màxim de 1.872,00 € (Iva inclòs),

dels quals 1.547,10 € corresponen al preu del contracte i 324,89 € a l'import de l'IVA (21%),

amb càrrec a la partida pressupostària 20.9201.22103 (COMBUSTIBLE I CARBURANTS) del

vigent pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

En data 7 de juny 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).



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  SOLRED,  SA,  amb  NIF  A79707345,  en  la
modalitat  de  contractació  basada,  per  al  subministrament  de  gasoil  per  una  quantitat
estimada de 1.000 litres, amb un pressupost màxim de 1.872,00 € (Iva inclòs), dels quals
1.547,10 € corresponen al preu del contracte i 324,89 € a l'import de l'IVA (21%).

Segon.- Aprovar  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  a  l’aplicació  pressupostària
20.9201.22103  per import de 1.872,00  € i amb la periodificació següent:

Anualitat Import, IVA inclòs

2022 
936,00 €

2023 
936,00 €

En tractar-se d’una despesa plurianual resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els respectius pressupostos.

Tercer.- Eximir a l'adjudicatari de l'obligació de prestar garantia definitiva.

Quart.-  El contracte tindrà com a data d'inici l'1 de juliol de 2022, amb una durada inicial
d’un any, amb possibilitat de pròrrogues anuals condicionades a la vigència de l'Acord Marc.

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte a la Sra. Rosa Guixé i Valls, directora
tècnica de l'àrea de Benestar Social, en compliment del que estableix l’article 62 de la LCSP
en relació amb l'Annex 10 del  Plec de clàusules administratives particulars  regulador de
l’Acord Marc.

Sisè.- Notificar l’adopció d’aquests acords a la Comissió Central de Subministraments de la
Generalitat  de Catalunya,  així  com a la resta d’interessats  que s’escaigui,  i  donant-li  els
efectes de publicitat que siguin preceptius.



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

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

RECURSOS

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

Alternativament  i  de  forma potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de  reposició  davant  el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de
la seva notificació. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)



R/N: 07/JMM/jr (Núm. Exp: 2020/930)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació         de         l’expedient  

Expedient  número  2020/930  relatiu  a  la  revocació  parcial  de  la  subvenció  atorgada,

corresponent a la subvenció nominal a l’Associació per a la Formació Professional de l’Alt

Empordà (AFPAE), per import de 909,84 €.

Antecedents     de     fet  

Atès que en  data 23 de novembre de 2021, per acord de la Junta de Govern Local,  el

Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  va  atorgar  a  l'entitat  Associació  per  a  la  Formació

Professional de l'Alt Empordà (AFPAE) una subvenció per import de 15.000,00 euros per dur

a terme el projecte «Formació per a joves de 16 a 18 anys, anomenat Enfila’t, amb un nou

format en el que s’amplien els àmbits de la formació professionalitzadora (cuina, perruqueria

i pintura) i oferint a més la possibilitat d’obtenir el graduat en ESO i orientació laboral», amb

un cost total previst de 30.000,00 euros.

Atès  que  es  tracta  d'una  subvenció  nominativa,  exclosa  de  concurrència  competitiva,

sol·licitada per l'entitat  beneficiària en dates  12 d’abril  (RE 2021-3925), 23 de juny (RE

2021-9474) i  22 de juliol  (RE 2021/10470) de 2021,  i  regulada i  atorgada mitjançant la

signatura del conveni corresponent de data 30 de novembre de 2021.

Atès que efectuada la revisió de la documentació justificativa de la subvenció s’ha constatat

que l’import justificat correctament per l’entitat per a la realització d’aquesta activitat és de

28.180,31 €.

Atès  que  els  càlculs  que  resulten  de  la  comprovació  efectuada  són  els  que  consten  a

continuació:



2 Subvenció aprovada a la concessió (50%) 15.000,00 € 

3 Pressupost justificat per l’AFPAE 32.157,45 € 

4 Import despeses directes no elegibles 3.977,14 € 

3 - 4 Pressupost acceptat a la justificació 28.180,31 € 

5 Subvenció  50  %  del  pressupost  acceptat  a  la
justificació 

14.090,16 € 

2-5 Subvenció revocada 909,84 € 

Atès que en data 10 d'abril de 2022, la Presidència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va

acordar l’inici d’expedient de revocació parcial (Exp. 2020/930) per import de 909,84 € de

la subvenció atorgada a l’entitat Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà,

corresponent a l’any 2021.

Atès que un cop exhaurit el termini  de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la

notificació de la resolució per presentar al·legacions, es comprova que l'interessat no ha

formulat cap al·legació ni aportat nous documents o justificacions. 

En data 7 de juny 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 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. Llei de l’organització comarcal de

Catalunya (TRLOCC).

• 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).

• D’acord  amb l’article  100.1  del  Decret  legislatiu  3/2002,  de  24  de  desembre,  si

l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, acredita

que s’ha produït alguna de les causes de revocació,  ha d’iniciar la tramitació del

procediment oportú.

• D’acord amb el que preveuen els articles 99.1a) i 100.2 del Decret legislatiu 3/2002,

de  24  de  desembre,  l’incompliment  de  l’obligació  de  justificació  és  causa  de

revocació total o parcial de la subvenció, i, si escau, del reintegrament total o parcial

de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos de demora des de la data

de pagament de la subvenció o, en el cas que s’hagin pagat bestretes, des de la

data límit que es va fixar a la persona beneficiària per a justificar el compliment de

la finalitat que va motivar la concessió, o des que es va efectuar el pagament, si

aquest fos posterior.

• L’article 95.b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el

Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que és obligació

dels beneficiaris de les subvencions acreditar davant l’entitat concedent o, si escau,

de l’entitat col·laboradora, la realització de l’activitat o l’adopció del comportament

que fonamenta la concessió de la subvenció, i complir els requisits i les condicions

que determinin la concessió o gaudiment de la subvenció mitjançant els justificants



de les despeses o l’activitat que ha de cobrir l’import finançat,  o si la subvenció

consisteix  en  un  percentatge  del  cost  de  l’activitat  o  la  inversió,  el  cost  total

corresponent.

• L’acord a l’article 15.2 de l’ Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de

justificació  de  subvencions  que  estableix  que  la  documentació  presentada  per

l’entitat beneficiària d’acord amb les bases reguladores ha de permetre que l’òrgan

concedent certifiqui que l’activitat o la inversió s’ha dut a terme, s’han assolit les

condicions establertes i s’ha complert  la finalitat  per a la qual es va concedir  la

subvenció.

• Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i Reial Decret 887/2006,

de 21 de juliol, que la desenvolupa.

• Bases d’execució del pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

• Conveni  regulador  de  la  subvenció  concedida  a  l'Associació  per  a  la  Formació

Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2020.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Revocar  parcialment  la  subvenció  nominal  atorgada  a  l’Associació  per  a  la

Formació Professional de l’Alt Empordà, per un import de 909,84 €, amb càrrec a l'aplicació

pressupostària 65.4331.48000 "Subvenció Associació per a la Formació Professional a 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 a l’Associació per a la Formació Professional de l’Alt Empordà 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 

"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/JMM/jr (Núm. Exp: 2020/669)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació         de         l’expedient  

Expedient  número  2020/669  relatiu  a  la  revocació  parcial  de  la  subvenció  atorgada,

corresponent a la subvenció nominal a l’Associació per a la Formació Professional de l’Alt

Empordà (AFPAE), per import de 1.722,57 €.

Antecedents     de     fet  

Atès que en data 1 de desembre de 2020, la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt

Empordà  va  atorgar  a  l'Associació  per  a  la  Formació  Professional  de  l'Alt  Empordà  (en

endavant  AFPAE),  una  subvenció  per  import  de 9.812,50  €,  per  dur  a  terme  l’activitat

consistent en la formació ocupacional en hostaleria per a col·lectius en risc d’exclusió, curs

Enfila’t, amb un cos total previst de 19.625,00 €.

Atès  que  es  tracta  d'una  subvenció  nominativa,  exclosa  de  concurrència  competitiva,

sol·licitada per l'entitat en data 12 de novembre de 2020 i regulada i atorgada mitjançant la

signatura del conveni corresponent amb data 18 de desembre de 2020.

Atès que efectuada la revisió de la documentació justificativa de la subvenció s’ha constatat

que l’import justificat correctament per l’entitat per a la realització d’aquesta activitat és de

16.179,86 € si es tenen en compte les despeses realitzades fora del termini subvencionable

degut a l’estat d’alarma provocat per la Covid 19. Aquest import és inferior al justificat per

l’entitat beneficiària.

Atès  que  els  càlculs  que  resulten  de  la  comprovació  efectuada  són  els  que  consten  a

continuació:

Pressupost acceptat a la concessió 19.625,00 €

Subvenció aprovada a la concessió (50%) (1) 9.812,50 €



Pressupost justificat per l’AFPAE 19.673,75 €
Import  fora  de  termini  subvencionable  per  l’estat
d’alarma provocat per la pandèmia del Covid 19 2.073,32 €

Import despeses directes no elegibles 2.408,36 €
Import  despeses  directes  no  elegibles  com  a
directes i sí com a indirectes 372,50 €

Pressupost acceptat a la justificació 16.179,86 €
Subvenció  50  %  del  pressupost  acceptat  a  la
justificació (2)

8.089,93 €

Subvenció revocada (1-2) 1.722,57 €

Atès que en data 31 de maig de 2021, la Presidència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

va acordar l’inici d’expedient de revocació parcial (Exp. 2020/669) per import de 1.722,57 €

de  la  subvenció  atorgada  a  l’entitat  Associació  per  a  la  Formació  Professional  a  l'Alt

Empordà, corresponent a l’any 2020.

Atès que un cop exhaurit el termini  de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la

notificació de la resolució per presentar al·legacions, es comprova que l'interessat no ha

formulat cap al·legació ni aportat nous documents o justificacions. 

En data 7 de juny 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 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. Llei de l’organització comarcal de

Catalunya (TRLOCC).

• 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).

• D’acord  amb l’article  100.1  del  Decret  legislatiu  3/2002,  de  24  de  desembre,  si

l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, acredita

que s’ha produït alguna de les causes de revocació,  ha d’iniciar la tramitació del

procediment oportú.

• D’acord amb el que preveuen els articles 99.1a) i 100.2 del Decret legislatiu 3/2002,

de  24  de  desembre,  l’incompliment  de  l’obligació  de  justificació  és  causa  de

revocació total o parcial de la subvenció, i, si escau, del reintegrament total o parcial

de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos de demora des de la data

de pagament de la subvenció o, en el cas que s’hagin pagat bestretes, des de la

data límit que es va fixar a la persona beneficiària per a justificar el compliment de

la finalitat que va motivar la concessió, o des que es va efectuar el pagament, si

aquest fos posterior.

• L’article 95.b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el

Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que és obligació

dels beneficiaris de les subvencions acreditar davant l’entitat concedent o, si escau,

de l’entitat col·laboradora, la realització de l’activitat o l’adopció del comportament

que fonamenta la concessió de la subvenció, i complir els requisits i les condicions

que determinin la concessió o gaudiment de la subvenció mitjançant els justificants

de les despeses o l’activitat que ha de cobrir l’import finançat,  o si la subvenció

consisteix  en  un  percentatge  del  cost  de  l’activitat  o  la  inversió,  el  cost  total

corresponent.



• L’acord a l’article 15.2 de l’ Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de

justificació  de  subvencions  que  estableix  que  la  documentació  presentada  per

l’entitat beneficiària d’acord amb les bases reguladores ha de permetre que l’òrgan

concedent certifiqui que l’activitat o la inversió s’ha dut a terme, s’han assolit les

condicions establertes i s’ha complert  la finalitat  per a la qual es va concedir  la

subvenció.

• Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i Reial Decret 887/2006,

de 21 de juliol, que la desenvolupa.

• Bases d’execució del pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

• Conveni  regulador  de  la  subvenció  concedida  a  l'Associació  per  a  la  Formació

Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2020.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Revocar  parcialment  la  subvenció  nominal  atorgada  a  l’Associació  per  a  la

Formació  Professional  de  l’Alt  Empordà,  per  un  import  de  1.722,57  €,  amb  càrrec  a

l'aplicació  pressupostària  65.4331.48000  "Subvenció  Associació  per  a  la  Formació

Professional a 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 a l’Associació per a la Formació Professional de l’Alt Empordà 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 

"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:12/MT/mval (Núm. Exp:2022/1164)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient realtiu a l’atorgament del Premi Empordà 2022 al Dr. Jordi Roch i Bosch motiu del

30è aniversari del Festival de Música Schubertiada.

Antecedents de fet

Primer.-Fa 30 anys el Dr. Jordi Roch i Bosch va impulsar un festival dedicat exclusivament a

obres de Franz Schubert a l’emblemàtic indret del monestir de Vilbertran, aquest any amb

motiu del 30è aniversari de la Schubertiada es vol homenatjar al seu impulsor per escollir

l’Empordà com a receptor d’aquest esdeveniment.

Jordi Roch i Bosch (Barcelona, 1931) és metge i promotor musical.

Llicenciat en medicina, compagina aquesta professió amb les activitats musicals.

De 1957 a 1963 fou president de Joventuts Musicals de Barcelona i des del 1963 fins al 2017

ho va ser de les Juventudes Musicales de España. De 1983 a 1992 presidí  la Federació

Internacional de Joventuts Musicals, de la qual és president d'honor des del 1992. El 1983

també  fou  vicepresident  del  Consell  Assessor  de  la  Música  del  Ministeri  de  Cultura

d’Espanya, entitat de la qual fou membre fundador. De 1993 a 1997 va presidir el Consell

Internacional  de  la  Música  de  la  UNESCO,  i  de  1996  a  2000  en  fou  el  representant

d'Espanya. És el president de l’Associació Franz Schubert Barcelona des de 1997.

Entre moltes iniciatives, ha estat el promotor o fundador de nombrosos festivals i entitats

musicals que han canviat el mapa cultural català i espanyol:

1963 Fundador del Festival Internacional de Música de Barcelona

1967 Patronat de l'Orquestra Ciutat de Barcelona

1972 Patró fundador de la Fundació Pau Casals



1974 Creació de l'Associació Catalana de Compositors

1970 Festival Internacional de Música de Cadaqués

1980 Festival Internacional de Música de l'Empordà

1993 Schubertíada a Vilabertran

1997 Curs internacional d’interpretació de Lied.

Rebé el  títol  d’oficial  de les Arts i  les Lletres del Govern francès i el 1987 fou nomenat

membre de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel d’Hongria.

L’any 2013 rebé la Creu de Sant Jordi.

Jordi Roch ha dut a terme tota la seva trajectòria guiat pels valors de la tenacitat, passió,

entusiasme,  tolerància,  generositat,  intel·ligència,  honestedat,  perseverança,  modèstia  i

confiança. El seu caràcter constructiu i conciliador ha facilitat l’entesa entre moltes persones

i  entitats,  creant  sinèrgies  i  objectius  comuns  i  ha  facilitat  la  feina  d’equips  de  treball

executiu.

Els tres compromisos més ferms de la seva trajectòria han estat:

1. La seva aposta i recolzament al talent jove.

2. L’exigència màxima per assolir l’excel·lència musical per tal de servir el repertori universal

de la música.

3. La vocació internacional i multicultural.

Segon.-Exhaurit el termini de presentació de candidatures a la Web del Consell Comarcal

per tal  que els   ciutadans,  entitats,  associacions,  ajuntaments  puguin fer  propostes  per

atorgar  aquests  guardó  a  una  persona,  empresa  o  entitat  de  la  comarca,  adjuntant  la

documentació acreditativa de ser mereixedora del esmentat guardó. 

Tercer-No havent-se presentat cap sol·licitud. S’acorda d’ofici des de La Comissió del Premi

Empordà,  atorgar el premi Empordà 2022  al Dr. Jordi Roch i Bosch, amb motiu del 30è

aniversari del Festival de Música Schubertiada.

Quart.- -Vist l’acta de la Comissió del Premi Empordà de data 31 de maig de 2022 .La 

Comissió del Premi Empordà proposa per unanimitat la candidatura del Dr. Jordi Roch i 

Bosch, amb motiu del 30è aniversari del Festival de Música Schubertiada.

Cinquè.-En data 13 de juny de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de 

l’àrea de cu l t u r a .



Cinquè.-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  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 la Junta de Govern Local

Primer.-Proposar  a  la  Junta  de  Govern  del  Consell  Comarcal  l'atorgament  del  Premi
Empordà 2022 al Dr. Jordi Roch i Bosch, amb motiu del 30è aniversari del Festival de Música
Schubertiada.

Segon.-Donar-ne trasllat a Dr. Jordi Roch i Bosch per al seu coneixement i als efectes 
adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.


