
PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació         de         l’expedient  

Expedient número 2022/647 relatiu a aprovar la sol·licitud de subvenció per a la implementació de

millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de residus municipals

existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (Línia 3-1) -Acceptació subvenció - 

Antecedents     de     fet  

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant acord de Junta de govern de data 5 d'abril de

2022 va acordar sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció per el  projecte

Projecte de recuperació de la fracció polímers del flux 3D/Rodants-Pesats d ’acord amb

la convocatòria de subvencions ,  per millorar  les  infraestructures per a la  gestió dels  residus

municipals a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la

Unió Europea - NextGenerationEU (ref. BDNS 610642) publicada al  diari  oficial  DOGC número

8609 de data 18 de febrer de 2022. La quantitat sol·licitada era de 999.996,40 euros IVA inclòs. 

L’Agència de residus de Catalunya, mitjançant Resolució número ARC031/2022 de data 5 de juliol

de 2022 va resoldre  atorgar una subvenció finalista al  Consell  Comarcal  de l’Alt Empordà per

import  de 826.443,31 euros,  per  dur  a  terme  el  Projecte  de  recuperació  de  la  fracció

polímers del flux 3D/Rodants-Pesats, amb número d’expedient ARC031/2022 

Són conceptes subvencionables els següents: Separadors òptics. Separadors balístics. Separadors

de metalls  fèrrics i  no fèrrics (per exemple, separadors magnètics, separadors de corrents de

Foucault, etc.). Qualsevol altre mètode de separació diferent dels enumerats anteriorment que

contribueixi significativament a incrementar l'eficàcia de recuperació de materials susceptibles de

ser reciclats. Sistemes de tractament de la fracció orgànica separada de la fracció restant per al

seu aprofitament energètic.

La quantitat no subvencionada correspon a l’IVA del projecte que la resolució considera  un import

no elegible  i  per  tant  caldrà finançar  per  part  del  Consell  comarcal.  D’altra  banda no  és  un

concepte subvencionable la redacció del projecte.

La Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus crea el canon que grava la destinació de residus

municipals  a  la  disposició  del  rebuig  per mitjà  de  dipòsits  controlats  i  incineradores.  A  partir

d’aquest canon es desplega la finalitat i els recursos econòmics del Fons de gestió de residus que

deriva d’aquest impost.

La  distribució  dels  fons  procedents  dels  cànons  sobre  la  disposició  del  rebuig  dels  residus

municipals s’ha d’ajustar als criteris enumerats a l’art. 6 de la llei i a través d’una Junta de govern

per als residus municipals. El principal criteri és que el cinquanta per cent dels fons, com a mínim,



s’ha  de  destinar  al  tractament  de  la  fracció  orgànica  recollida  selectivament,  inclosos  els

tractaments que redueixen la quantitat o milloren la qualitat del rebuig dels residus destinats a la

disposició del rebuig, en especial pel que fa a la reducció de la fracció orgànica continguda en la

fracció resta. La resta dels recursos s’ha de destinar a la recollida selectiva en origen de la matèria

orgànica, a la recollida selectiva i el reciclatge d’altres fraccions de residus, a altres formes de

valorització  material  i  a  la  promoció  de  campanyes  de  sensibilització,  divulgació  i  educació

ambiental.

Anualment les Juntes de govern dels residus municipals han d’acordar, abans del 30 de setembre,

els criteris que determinen els recursos procedents dels cànons. En base aquest acord es publica

una Guia del retorn de canon anual que determina els conceptes de retorn i els ens beneficiaris

per a cadascun.

En l’àmbit dels residus municipals, són beneficiaris del Fons de gestió de residus els ens locals

municipals i  supramunicipals, les altres entitats competents i  els consorcis constituïts  per a la

prestació de serveis i per a dur a terme inversions destinades a la gestió de residus municipals

( art. 7).

El  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà, com a ens titular  de les  plantes de pre-tractament de

residus és beneficiari i sol·licita el retorn del canon pels 4  conceptes descrits a continuació. La

resta de conceptes de retorn de canon , relacionats amb la recollida selectiva, en són beneficiaris

els ajuntaments i n’han de tramitar la sol·licitud de retorn. 

Concretament els retorns de canon esmentats es gestionen al Consell Comarcal de l’Alt Empordà

de la següent manera:

1. Tractament de la FORM per a residus comercials. Tal i com estableix la guia del retorn del

canon, aquesta retorn es repercuteix al preu públic de la planta de compostatge per a

circuits privats fent un ingrés de retorn del canon als usuaris corresponent.

2. Tractament dels rebuigs no refinats de plantes de FORM i RESTA a dipòsit controlat. Es

retorna per les tones de rebuig tractades a l’abocador amb un contingut inferior al 15%

de matèria orgànica.

3. Bioestabilitzat tractat a dipòsit controlat. Es retorna per tones de bioestabilitzat fins a un

màxim del 15% del total de fracció resta tractada . 

4. L’impuls de comercialització de compost de qualitat. Per les tones el compost de qualitat

comercialitzat.

Els conceptes 2, 3 i 4, amb retorn del canon estan encaminats a impulsar, per part de les plantes,

processos de tractament cada cop més acurats amb l’objectiu de valoritzar al màxim la fracció

orgànica o disposar de pre-tractaments amb la màxima eficiència per a que el material que es

dipositi  a  l’abocador  sigui  el  menor  possible  i  ,  en  tot  cas,  estabilitzat.  Clarament  aquests

conceptes fomenten que els ens beneficiaris impulsin amb aquests recursos millores per a assolir

aquests objectius en el marc de les plantes de residus.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa de plantes de pre-tractament de gestió de residus

des de l’octubre de 2017. Amb les noves instal·lacions en marxa els primers anys de funcionament

https://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/residus_municipals/canons_sobre_la_disposicio_del_rebuig_dels_residus_municipals/guies_i_balancos/guia_canon_2022.pdf


han servit per a valorar els resultats de les plantes en relació als residus entrats i no ha calgut fer

inversions de millora dels processos que estaven dotats de maquinaria nova. Per aquesta raó el

Consell Comarcal ha destinat el retorn del canon fins l’any 2020 del qual és beneficiari a retornar-

lo als ajuntaments. L’objectiu d’aquest retorn era facilitar econòmicament que els ajuntaments

iniciïn la recollida selectiva de la fracció orgànica atès que la planta de compostatge tracta tant

sols una quarta part de la seva capacitat, i per assolir l’objectiu de valorització de la FORM cal,

primer  de  tot,  recollir-la  selectivament.  Aquest  retorn  als  ajuntaments  no  es  cap  compromís

adquirit amb els ajuntaments sinó que cal valorar-lo anualment, en funció de les necessitats de les

plantes de gestió de residus.

Per tal de materialitzar aquest retorn del canon el Consell Comarcal disposa de dues partides: 

Partida d’ingressos  45 39907
Partida de despesa 45 1623 46210

La partida de despesa, aprovada al  novembre de 2021, estava pensada, en un principi per a

realitzar el retorn als ajuntaments considerant que a la data de l’aprovació no hi havia possibles

inversions de millora previstes. 

Tanmateix,  durant  l’exercici  2022  i  amb  l’atorgament  de  les  subvencions  objecte  d’aquest

expedient, es crea la necessitat de finançar la part no elegible de la subvenció per a millores de

les plantes de gestió de residus. Així doncs, atesa la importància ambiental de les millores, que

disminuirien substancialment la quantitat d'envasos de plàstic que ara a destinen a l’abocador

controlat i també augmentarien la qualitat del compost, és important executar les millores a les

plantes. Vist l’objectiu del retorn del canon és coherent utilitzar els ingressos que en deriven per a

les actuacions de millora.

La proposta de finançament per aquest projecte seria doncs: 

Projecte de recuperació de la 

fracció polímers del flux 

3D/Rodants-Pesats

Partides pressupostàries

Subvenció atorgada
826.443,31 € Nova partida d’inversions

Finançament  CCAE 173.553,09 € Canvi de destí partida 45 1623
46210 

TOTAL
999.996,40 €

En l’expedient consta informe tècnic,  de data 11 d'agost de 2022 favorable a l’acceptació de

l’import de 826.443,31 euros concedits per L’Agència de residus de Catalunya per dur a terme el

projecte "Projecte de recuperació de la fracció polímers del flux 3D/Rodants-Pesats".

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

D’acord amb la base 17, es consideren despeses subvencionables les que s’hagin executat des de

la data de la resolució d’atorgament de la subvenció fins al 30 d’octubre del 2024. 

El termini màxim de justificació finalitza als 3 mesos després de la data de finalització del termini



d’execució  previst  a  les  bases,  sens  perjudici  de  l’ampliació  d’aquest  termini  en  els  termes

establerts en la base 17.3. 

Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris tant per a la creació

de partides, com per a ajustaments en les partides existents, que permetrien finançar el projecte.

La  Tècnica  d’Administració  General,  Servei  jurídic  adscrit  a  l’Àrea  de  Secretaria  del  Consell

Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.

Fonaments     de     dret  

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).

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

Subvencions (en endavant, “RLGS”).

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

Serveis dels ens locals (“ROAS”).

• Resolució ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores de

subvencions per millorar  les  infraestructures per a la gestió dels  residus municipals  a

Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la

Unió Europea- NextGenerationEU. 

• Resolució ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per millorar les

infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de

recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. 

• Pla estratègic de subvencions del CCAE.

• Bases d'execució del pressupost 2022.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per import de 826.443,31 euros per al finançament de

despesa corrent i  per al  "Projecte de recuperació de la fracció polímers del  flux 3D/Rodants-
Pesats", en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea

- NextGenerationEU (ref. BDNS 610642) publicada al diari oficial DOGC número 8609 de data 18

de febrer de 2022 .

Segon.- Preveure  la  necessitat  de  cofinançar  per  part  del  Consell  Comarcal  subjecte  a  la

disponibilitat  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  els  exercicis  corresponents  als  quals  es  preveu

autoritzar i disposar la despesa.

Tercer.- Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris tant per a la creació

de partides, com per a ajustaments en les partides existents, que permetrien finançar el projecte.

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

calguin per l’execució dels presents acords.



Cinquè.- Notificar a l’Agència de residus de Catalunya aquests acords amb indicació dels recursos

corresponents.

Sisè.- 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.

(Document signat electrònicament)



PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació         de         l’expedient  

Expedient número 2022/649 relatiu  a a la sol·licitud de subvenció per a la implementació de

millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de residus municipals

existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. Projecte de control de qualitat i expedició dels

materials recuperat -Acceptació subvenció - 

Antecedents     de     fet  

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant  acord de Junta de govern de data 5 d'abril de

2022 va acordar sol·licitar a  l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció per el  projecte

Projecte  de control  de  qualitat  i  expedició  dels  materials  recuperats  d’acord  amb la

convocatòria  de  subvencions  ,  per  millorar  les  infraestructures  per  a  la  gestió  dels  residus

municipals a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la

Unió Europea - NextGenerationEU (ref. BDNS 610642) publicada al  diari  oficial  DOGC número

8609 de data 18 de febrer de 2022. La quantitat sol·licitada era de 705.520,57 euros IVA inclòs. 

L’Agència de residus de Catalunya, mitjançant Resolució número ARC031/2022 de data 5 de juliol

de 2022 va resoldre atorgar una subvenció finalista al  Consell  Comarcal de l’Alt  Empordà per

import de 583.074,85 euros, per dur a terme el  Projecte de control de qualitat i expedició

dels materials recuperats ,amb número d’expedient ARC031/2022.

Són conceptes subvencionables els següents: Separadors òptics. Separadors balístics. Separadors

de metalls  fèrrics i  no fèrrics (per exemple, separadors magnètics, separadors de corrents de

Foucault, etc.). Qualsevol altre mètode de separació diferent dels enumerats anteriorment que

contribueixi significativament a incrementar l'eficàcia de recuperació de materials susceptibles de

ser reciclats. Sistemes de tractament de la fracció orgànica separada de la fracció restant per al

seu aprofitament energètic.

La quantitat no subvencionada correspon a l’IVA del projecte que la resolució considera  un import

no elegible  i  per  tant  caldrà finançar  per  part  del  Consell  comarcal.  D’altra  banda no  és  un

concepte subvencionable la redacció del projecte.

La Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus crea el canon que grava la destinació de residus

municipals  a  la  disposició  del  rebuig  per mitjà  de  dipòsits  controlats  i  incineradores.  A  partir

d’aquest canon es desplega la finalitat i els recursos econòmics del Fons de gestió de residus que

deriva d’aquest impost.

La  distribució  dels  fons  procedents  dels  cànons  sobre  la  disposició  del  rebuig  dels  residus

municipals s’ha d’ajustar als criteris enumerats a l’art. 6 de la llei i a través d’una Junta de govern

per als residus municipals. El principal criteri és que el cinquanta per cent dels fons, com a mínim,

s’ha  de  destinar  al  tractament  de  la  fracció  orgànica  recollida  selectivament,  inclosos  els

tractaments que redueixen la quantitat o milloren la qualitat del rebuig dels residus destinats a la

disposició del rebuig, en especial pel que fa a la reducció de la fracció orgànica continguda en la

fracció resta. La resta dels recursos s’ha de destinar a la recollida selectiva en origen de la matèria



orgànica, a la recollida selectiva i el reciclatge d’altres fraccions de residus, a altres formes de

valorització  material  i  a  la  promoció  de  campanyes  de  sensibilització,  divulgació  i  educació

ambiental.

Anualment les Juntes de govern dels residus municipals han d’acordar, abans del 30 de setembre,

els criteris que determinen els recursos procedents dels cànons. En base aquest acord es publica

una Guia del retorn de canon anual que determina els conceptes de retorn i els ens beneficiaris

per a cadascun.

En l’àmbit dels residus municipals, són beneficiaris del Fons de gestió de residus els ens locals

municipals i  supramunicipals, les altres entitats competents i  els consorcis constituïts  per a la

prestació de serveis i per a dur a terme inversions destinades a la gestió de residus municipals

( art. 7).

El  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà, com a ens titular  de les  plantes de pre-tractament de

residus és beneficiari i sol·licita el retorn del canon pels 4  conceptes descrits a continuació. La

resta de conceptes de retorn de canon , relacionats amb la recollida selectiva, en són beneficiaris

els ajuntaments i n’han de tramitar la sol·licitud de retorn. 

Concretament els retorns de canon esmentats es gestionen al Consell Comarcal de l’Alt Empordà

de la següent manera:

1. Tractament de la FORM per a residus comercials. Tal i com estableix la guia del retorn del

canon, aquesta retorn es repercuteix al preu públic de la planta de compostatge per a

circuits privats fent un ingrés de retorn del canon als usuaris corresponent.

2. Tractament dels rebuigs no refinats de plantes de FORM i RESTA a dipòsit controlat. Es

retorna per les tones de rebuig tractades a l’abocador amb un contingut inferior al 15%

de matèria orgànica.

3. Bioestabilitzat tractat a dipòsit controlat. Es retorna per tones de bioestabilitzat fins a un

màxim del 15% del total de fracció resta tractada . 

4. L’impuls de comercialització de compost de qualitat. Per les tones el compost de qualitat

comercialitzat.

Els conceptes 2, 3 i 4, amb retorn del canon estan encaminats a impulsar, per part de les plantes,

processos de tractament cada cop més acurats amb l’objectiu de valoritzar al màxim la fracció

orgànica o disposar de pre-tractaments amb la màxima eficiència per a que el material que es

dipositi  a  l’abocador  sigui  el  menor  possible  i  ,  en  tot  cas,  estabilitzat.  Clarament  aquests

conceptes fomenten que els ens beneficiaris impulsin amb aquests recursos millores per a assolir

aquests objectius en el marc de les plantes de residus.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa de plantes de pre-tractament de gestió de residus

des de l’octubre de 2017. Amb les noves instal·lacions en marxa els primers anys de funcionament

han servit per a valorar els resultats de les plantes en relació als residus entrats i no ha calgut fer

inversions de millora dels processos que estaven dotats de maquinaria nova. Per aquesta raó el

Consell Comarcal ha destinat el retorn del canon fins l’any 2020 del qual és beneficiari a retornar-

lo als ajuntaments. L’objectiu d’aquest retorn era facilitar econòmicament que els ajuntaments

https://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/residus_municipals/canons_sobre_la_disposicio_del_rebuig_dels_residus_municipals/guies_i_balancos/guia_canon_2022.pdf


iniciïn la recollida selectiva de la fracció orgànica atès que la planta de compostatge tracta tant

sols una quarta part de la seva capacitat, i per assolir l’objectiu de valorització de la FORM cal,

primer  de  tot,  recollir-la  selectivament.  Aquest  retorn  als  ajuntaments  no  es  cap  compromís

adquirit amb els ajuntaments sinó que cal valorar-lo anualment, en funció de les necessitats de les

plantes de gestió de residus.

Per tal de materialitzar aquest retorn del canon el Consell Comarcal disposa de dues partides: 

Partida d’ingressos  45 39907
Partida de despesa 45 1623 46210

La partida de despesa, aprovada al  novembre de 2021, estava pensada, en un principi per a

realitzar el retorn als ajuntaments considerant que a la data de l’aprovació no hi havia possibles

inversions de millora previstes. 

Tanmateix,  durant  l’exercici  2022  i  amb  l’atorgament  de  les  subvencions  objecte  d’aquest

expedient, es crea la necessitat de finançar la part no elegible de la subvenció per a millores de

les plantes de gestió de residus. Així doncs, atesa la importància ambiental de les millores, que

disminuirien substancialment la quantitat d'envasos de plàstic que ara a destinen a l’abocador

controlat i també augmentarien la qualitat del compost, és important executar les millores a les

plantes. Vist l’objectiu del retorn del canon és coherent utilitzar els ingressos que en deriven per a

les actuacions de millora.

La proposta de finançament per aquest projecte seria doncs: 

Projecte de control de qualitat

i  expedició  dels  materials

recuperats

Partides pressupostàries

Subvenció atorgada
583.074,85 € Nova partida d’inversions

Finançament  CCAE 122.445,72 € Canvi  de  destí  partida  45  1623
46210 

TOTAL
705.520,57 €

En l’expedient consta informe tècnic,  de data 11 d'agost de 2022 favorable a l’acceptació de

l’import de 583.074,85  euros concedits per L’Agència de residus de Catalunya per dur a terme el

projecte "Projecte de control de qualitat i expedició dels materials recuperats ".

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

D’acord amb la base 17, es consideren despeses subvencionables les que s’hagin executat des de

la data de la resolució d’atorgament de la subvenció fins al 30 d’octubre del 2024. 

El termini màxim de justificació finalitza als 3 mesos després de la data de finalització del termini

d’execució  previst  a  les  bases,  sens  perjudici  de  l’ampliació  d’aquest  termini  en  els  termes

establerts en la base 17.3. 



Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris tant per a la creació

de partides, com per a ajustaments en les partides existents, que permetrien finançar el projecte.

La  Tècnica  d’Administració  General,  Servei  jurídic  adscrit  a  l’Àrea  de  Secretaria  del  Consell

Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.

Fonaments     de     dret  

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).

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

Subvencions (en endavant, “RLGS”).

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

Serveis dels ens locals (“ROAS”).

• Resolució ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores de

subvencions per millorar  les  infraestructures per a la gestió dels  residus municipals  a

Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la

Unió Europea- NextGenerationEU. 

• Resolució ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per millorar les

infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de

recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. 

• Pla estratègic de subvencions del CCAE.

• Bases d'execució del pressupost 2022.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per import de 583.074,85 euros per al finançament de

despesa  corrent  i  per  al  "Projecte  de  control  de  qualitat  i  expedició  dels  materials
recuperats”,  en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió

Europea - NextGenerationEU (ref. BDNS 610642) publicada al diari oficial DOGC número 8609 de

data 18 de febrer de 2022.

Segon.- Preveure  la  necessitat  de  cofinançar  per  part  del  Consell  Comarcal  subjecte  a  la

disponibilitat  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  els  exercicis  corresponents  als  quals  es  preveu

autoritzar i disposar la despesa.

Tercer.- Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris tant per a la creació

de partides, com per a ajustaments en les partides existents, que permetrien finançar el projecte.

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

calguin per l’execució dels presents acords.

Cinquè.- Notificar a l’Agència de residus de Catalunya aquests acords amb indicació dels recursos

corresponents.



Sisè.- 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.

(Document signat electrònicament)



PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació         de         l’expedient  

Expedient número 2022/653 relatiu a la sol·licitud de subvenció per a la implementació de millores

en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de residus municipals existents,

ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. Línia 1 - Acceptació subvenció -

Antecedents     de     fet  

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant acord de Junta de govern de data 5 d'abril de

2022 va acordar sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció per el  projecte

Projecte  ampliació  del  tractament  biològic-Maduració  en  sitges  de  FORM  i  neteja

fracció  vegetal  triturada  d’acord  amb  la  convocatòria  de  subvencions,  per  millorar  les

infraestructures  per  a  la  gestió  dels  residus  municipals  a  Catalunya  en  el  marc  del  Pla  de

recuperació,  transformació  i  resiliència  finançat  per  la  Unió  Europea -  NextGenerationEU (ref.

BDNS 610642) publicada al diari oficial  DOGC número  8609  de data  18  de  febrer  de 2022. La

quantitat sol·licitada era de 820.257,79 euros IVA inclòs. 

L’Agència de residus de Catalunya, mitjançant Resolució número ARC031/2022 de data 5 de juliol

de  2022 va acordar  atorgar una subvenció finalista al  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà per

import de 677.899,00 euros, per dur a terme el Projecte ampliació del tractament biològic-

Maduració en sitges de FORM i neteja fracció vegetal triturada, amb número d’expedient

ARC031/2022 . 

Són conceptes subvencionables els següents: L'obra civil, incloent l'adequació del terreny, de la

instal·lació  o  de  la  línia  de  tractament  dedicada  al  tractament  biològic  dels  residus  orgànics

recollits  selectivament,  incloses  les  zones  d'emmagatzematge  i  caracterització  dels  residus

d'entrada. La maquinària i altres elements estrictament necessaris per al procés de tractament i el

seu control; en queda exclosa la maquinària i els equips mòbils per al transport de materials o

persones, o equips de manteniment (pales carregadores, camions, elevadores...).

La quantitat no subvencionada correspon a l’IVA del projecte que la resolució considera  un import

no elegible  i  per  tant  caldrà finançar  per  part  del  Consell  comarcal.  D’altra  banda no  és  un

concepte subvencionable la redacció del projecte o la direcció d'obra.

La Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus crea el canon que grava la destinació de residus

municipals  a  la  disposició  del  rebuig  per mitjà  de  dipòsits  controlats  i  incineradores.  A  partir

d’aquest canon es desplega la finalitat i els recursos econòmics del Fons de gestió de residus que

deriva d’aquest impost.

La  distribució  dels  fons  procedents  dels  cànons  sobre  la  disposició  del  rebuig  dels  residus

municipals s’ha d’ajustar als criteris enumerats a l’art. 6 de la llei i a través d’una Junta de govern

per als residus municipals. El principal criteri és que el cinquanta per cent dels fons, com a mínim,

s’ha  de  destinar  al  tractament  de  la  fracció  orgànica  recollida  selectivament,  inclosos  els

tractaments que redueixen la quantitat o milloren la qualitat del rebuig dels residus destinats a la

disposició del rebuig, en especial pel que fa a la reducció de la fracció orgànica continguda en la



fracció resta. La resta dels recursos s’ha de destinar a la recollida selectiva en origen de la matèria

orgànica, a la recollida selectiva i el reciclatge d’altres fraccions de residus, a altres formes de

valorització  material  i  a  la  promoció  de  campanyes  de  sensibilització,  divulgació  i  educació

ambiental.

Anualment les Juntes de govern dels residus municipals han d’acordar, abans del 30 de setembre,

els criteris que determinen els recursos procedents dels cànons. En base aquest acord es publica

una Guia del retorn de canon anual que determina els conceptes de retorn i els ens beneficiaris

per a cadascun.

En l’àmbit dels residus municipals, són beneficiaris del Fons de gestió de residus els ens locals

municipals i  supramunicipals, les altres entitats competents i  els consorcis constituïts  per a la

prestació de serveis i per a dur a terme inversions destinades a la gestió de residus municipals

( art. 7).

El  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà, com a ens titular  de les  plantes de pre-tractament de

residus és beneficiari i sol·licita el retorn del canon pels 4  conceptes descrits a continuació. La

resta de conceptes de retorn de canon , relacionats amb la recollida selectiva, en són beneficiaris

els ajuntaments i n’han de tramitar la sol·licitud de retorn. 

Concretament els retorns de canon esmentats es gestionen al Consell Comarcal de l’Alt Empordà

de la següent manera:

1. Tractament de la FORM per a residus comercials. Tal i com estableix la guia del retorn del

canon, aquesta retorn es repercuteix al preu públic de la planta de compostatge per a

circuits privats fent un ingrés de retorn del canon als usuaris corresponent.

2. Tractament dels rebuigs no refinats de plantes de FORM i RESTA a dipòsit controlat. Es

retorna per les tones de rebuig tractades a l’abocador amb un contingut inferior al 15%

de matèria orgànica.

3. Bioestabilitzat tractat a dipòsit controlat. Es retorna per tones de bioestabilitzat fins a un

màxim del 15% del total de fracció resta tractada . 

4. L’impuls de comercialització de compost de qualitat. Per les tones el compost de qualitat

comercialitzat.

Els conceptes 2, 3 i 4, amb retorn del canon estan encaminats a impulsar, per part de les plantes,

processos de tractament cada cop més acurats amb l’objectiu de valoritzar al màxim la fracció

orgànica o disposar de pre-tractaments amb la màxima eficiència per a que el material que es

dipositi  a  l’abocador  sigui  el  menor  possible  i  ,  en  tot  cas,  estabilitzat.  Clarament  aquests

conceptes fomenten que els ens beneficiaris impulsin amb aquests recursos millores per a assolir

aquests objectius en el marc de les plantes de residus.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa de plantes de pre-tractament de gestió de residus

des de l’octubre de 2017. Amb les noves instal·lacions en marxa els primers anys de funcionament

han servit per a valorar els resultats de les plantes en relació als residus entrats i no ha calgut fer

inversions de millora dels processos que estaven dotats de maquinaria nova. Per aquesta raó el

Consell Comarcal ha destinat el retorn del canon fins l’any 2020 del qual és beneficiari a retornar-

https://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/residus_municipals/canons_sobre_la_disposicio_del_rebuig_dels_residus_municipals/guies_i_balancos/guia_canon_2022.pdf


lo als ajuntaments. L’objectiu d’aquest retorn era facilitar econòmicament que els ajuntaments

iniciïn la recollida selectiva de la fracció orgànica atès que la planta de compostatge tracta tant

sols una quarta part de la seva capacitat, i per assolir l’objectiu de valorització de la FORM cal,

primer  de  tot,  recollir-la  selectivament.  Aquest  retorn  als  ajuntaments  no  es  cap  compromís

adquirit amb els ajuntaments sinó que cal valorar-lo anualment, en funció de les necessitats de les

plantes de gestió de residus.

Per tal de materialitzar aquest retorn del canon el Consell Comarcal disposa de dues partides: 

Partida d’ingressos  45 39907
Partida de despesa 45 1623 46210

La partida de despesa, aprovada al  novembre de 2021, estava pensada, en un principi per a

realitzar el retorn als ajuntaments considerant que a la data de l’aprovació no hi havia possibles

inversions de millora previstes. 

Tanmateix,  durant  l’exercici  2022  i  amb  l’atorgament  de  les  subvencions  objecte  d’aquest

expedient, es crea la necessitat de finançar la part no elegible de la subvenció per a millores de

les plantes de gestió de residus. Així doncs, atesa la importància ambiental de les millores, que

disminuirien substancialment la quantitat d'envasos de plàstic que ara a destinen a l’abocador

controlat i també augmentarien la qualitat del compost, és important executar les millores a les

plantes. Vist l’objectiu del retorn del canon és coherent utilitzar els ingressos que en deriven per a

les actuacions de millora.

La proposta de finançament per aquest projecte seria doncs: 

Projecte  ampliació  del

tractament  biològic-Maduració

en  sitges  de  FORM  i  neteja

fracció vegetal triturada

Partides pressupostàries

Subvenció atorgada
677.899,00 € Nova partida d’inversions

Finançament  CCAE 142.358,79 € Canvi  de  destí  partida  45
1623 46210 

TOTAL
820.257,79 €

En l’expedient consta informe tècnic,  de data 11 d'agost de 2022 favorable a l’acceptació de

l’import de 677.899,00 euros concedits per L’Agència de residus de Catalunya per dur a terme el

projecte  "Projecte ampliació del tractament biològic-Maduració en sitges de FORM i
neteja fracció vegetal triturada".

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

D’acord amb la base 17, es consideren despeses subvencionables les que s’hagin executat des de

la data de la resolució d’atorgament de la subvenció fins al 30 d’octubre del 2024. 



El termini màxim de justificació finalitza als 3 mesos després de la data de finalització del termini

d’execució  previst  a  les  bases,  sens  perjudici  de  l’ampliació  d’aquest  termini  en  els  termes

establerts en la base 17.3. 

Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris tant per a la creació

de partides, com per a ajustaments en les partides existents, que permetrien finançar el projecte.

La  Tècnica  d’Administració  General,  Servei  jurídic  adscrit  a  l’Àrea  de  Secretaria  del  Consell

Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.

Fonaments     de     dret  

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).

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

Subvencions (en endavant, “RLGS”).

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

Serveis dels ens locals (“ROAS”).

• Resolució ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores de

subvencions per millorar  les  infraestructures per a la gestió dels  residus municipals  a

Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la

Unió Europea- NextGenerationEU. 

• Resolució ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per millorar les

infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de

recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. 

• Pla estratègic de subvencions del CCAE.

• Bases d'execució del pressupost 2022.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per import de

677.899,00  euros per al finançament de despesa corrent i per al "Projecte ampliació del
tractament biològic-Maduració en sitges de FORM i neteja fracció vegetal triturada”,
en el  marc  del  Pla  de recuperació,  transformació  i  resiliència  finançat  per  la  Unió  Europea -

NextGenerationEU (ref. BDNS 610642) publicada al diari oficial DOGC número 8609 de data 18 de

febrer de 2022.

Segon.- Preveure  la  necessitat  de  cofinançar  per  part  del  Consell  Comarcal  subjecte  a  la

disponibilitat  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  els  exercicis  corresponents  als  quals  es  preveu

autoritzar i disposar la despesa.

Tercer.- Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris tant per a la creació

de partides, com per a ajustaments en les partides existents, que permetrien finançar el projecte.



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

calguin per l’execució dels presents acords.

Cinquè.- Notificar a l’Agència de residus de Catalunya aquests acords amb indicació dels recursos

corresponents.

Sisè.- 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.

(Document signat electrònicament)



PROPOSTA DEL CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient nº2022/951 relatiu a l’acceptació de subvenció Eurodistricte al  desenvolupament de

projectes  de  cooperació  a  l'Espai  Català  Transfronterer  2022-2023.  Propostes  per  millorar  les

polítiques d'alfabetització de persones adultes a l'espai català transfronterer.

Antecedents de fet

-El Departament de Presidència, Casa a Perpinypa de la Generalitat de Catalunya, va acordar en
data 19 de juliol de 2022,  atorgar una subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt Empordà
per import de 5.600,00 euros, per dur a terme el projecte o activitat «Propostes per millorar les
polítiques  d’alfabetització  de  persones  adultes  a  l’espai  català  transfronterer»,  amb  número
d’expedient PRE142/22/000017.

-El termini per justificar aquesta subvenció és el 31 d’agost de 2023. 
-En  l’expedient  consta  informe  tècnic  favorable  a  l’acceptació  de  l’import  de  5.600,00 euros
concedits per Departament  de la Presidència, Casa a Perpinypa de la Generalitat de Catalunya per
dur  a  terme  el  projecte  o  activitat  .«Propostes  per  millorar  les  polítiques  d’alfabetització  de
persones adultes a l’espai català transfronterer», amb número d’expedient PRE142/22/000017. 

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

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

-La  Tècnica  d’Administració  General,  Servei  jurídic  adscrit  a  l’Àrea  de  Secretaria  del  Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.

Fonaments de dret

•         Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).

•         Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions (en endavant, “RLGS”).

•         Decret  179/1995, de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament d’Obres,  Activitats  i
Serveis dels ens locals (“ROAS”).

•         Pla estratègic de subvencions del CCAE. 

•         Bases d'execució del pressupost 2022. 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.-  Acceptar  la  subvenció  atorgada  per  import  de  5.600,00  euros  concedits  per
Departament  de la Presidència, Casa a Perpinypa de la Generalitat de Catalunya per dur a terme
el projecte o activitat .«Propostes per millorar les polítiques d’alfabetització de persones adultes a
l’espai català transfronterer», amb número d’expedient PRE142/22/000017. 

Segon.- Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris

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

 

 



RECURSOS

Aquest acord no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no qualificat.
 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

 

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Àlex Hernández González

 

En dono fe,

La Secretaria,

Cristina Pou Molinet



PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/1475 relatiu al Conveni de cooperació educativa per a la realització de

pràctiques acadèmiques externes en entitats col.laboradores. Entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i la UDG, per l’alumna Alba Urbano Martín. 

Antecedents de Fet

1. La Universitat de Girona, Facultat d’Educació i Psicologia, endavant FEP, ha expressat el seu
interès  per  formalitzar  un  conveni  de  pràctiques  amb  aquest  Consell  Comarcal  com  entitat
col·laboradora, per tal que la seva alumna Alba Urbano Martín, amb el DNI XXXX6708G, estudiant
del grau d’Educació Social a la FEP, realitzi les practiques externes que permetran s'apropi a la
realitat social, educativa, professional i laboral.

2.  El  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  ha  mostrat,  en  nombroses  ocasions,  la  voluntat  de
cooperar en la formació de professionals de les ciències socials que en un futur poden tenir una
presència específica en el medi social i educatiu, i compta amb personal de provada experiència i
capacitació laboral i professional per exercir tasques docents de tutorització.

3. Que a l'empara del Reial Decret 592/2014 de 11 de juliol pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques  externes  dels  estudiants  universitaris,  i  amb  la  finalitat  de  concretar  les  seves
obligacions i actuacions, les dues parts implicades volen establir un conveni de cooperació.

4. La Sra. Agnés Rovira Jarque treballadora social del Consell Comarcal serà la tutora de l’alumna
Alba Urbano Martín, que realitzarà el període de pràctiques del 3 d’octubre de 2022 de 09:00h a
14:00h. El nombre total d’hores de pràctiques és de 350h.

5. El Consell Comarcal disposa d’un Pla de riscos  laborals i aplica totes les mesures de seguretat i
salut respecte a la COVID-19.

6.  Les pràctiques es realitzaran als despatxos de Serveis Socials del Consell Comarcal al carrer
nou,  en horari per garantir l’espai suficient per complir les obligacions del conveni de pràctiques,
així com totes les mesures COVID.

7. En data 3 d’agost de 2022, el Gerent ha emès informe tècnic favorable.

8. En data 8 d’agost 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.

Fonaments de dret
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

- Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.

- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
Règim Local de Catalunya.



- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.

- Llei  19/2014,  del  29 de  desembre,  de  transparència,  accés a la  informació  pública  i  bon
govern.

- Reial Decret 592/2014 de 11 de juliol pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes
dels estudiants universitaris

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  el  conveni  de  cooperació  educativa  per  a  la  realització  de  pràctiques

acadèmiques externes en entitats col.laboradores.  Entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la

FEP,  per  tal  que  l'alumna  Alba  Urbano  Martín,  amb  el  DNI  XXXX6708G,  estudiant  del  grau

d’Educació  Social  pugui  dur  a  terme les  pràctiques  acadèmiques  a l'Àrea de Benestar  Social.

ANNEX I

Segon. Publicar  el  conveni  signat  al  Portal  de  Transparència  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Tercer. Trametre  el  Conveni  al  Registre  de  Convenis  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Quart. Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article 110.3
de la Llei 26/2010.

Cinquè. Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez Juli, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els
presents acords.

Sisè. Notificar als interessats aquest acord amb indicació dels recursos corresponents.

Setè. Comunicar a l’Àrea de Recursos Humans aquest acord per al seu coneixement i als efectes
oportuns. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social

Àlex Hernández González

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



PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/1481 relatiu al Conveni de cooperació educativa per a la realització de

pràctiques acadèmiques externes en entitats col.laboradores. Entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i La UDG, per l’alumna Aroha Cortes Perera. 

Antecedents de Fet
1. La Universitat de Girona, Facultat d’Educació i Psicologia, endavant FEP, ha expressat el seu
interès per formalitzar un conveni de pràctiques  Aroha Cortes Perera, amb el DNI XXXX4506P,
estudiant del grau de Psicologia a la FEP, realitzi les practiques externes que permetran s'apropi a
la  realitat  social,  educativa,  professional  i  laboral.s  amb aquest  Consell  Comarcal  com entitat
col·laboradora, per tal que la seva alumna 

2.  El  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  ha  mostrat,  en  nombroses  ocasions,  la  voluntat  de
cooperar en la formació de professionals de les ciències socials que en un futur poden tenir una
presència específica en el medi social i educatiu, i compta amb personal de provada experiència i
capacitació laboral i professional per exercir tasques docents de tutorització.

3. Que a l'empara del Reial Decret 592/2014 de 11 de juliol pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques  externes  dels  estudiants  universitaris,  i  amb  la  finalitat  de  concretar  les  seves
obligacions i actuacions, les dues parts implicades volen establir un conveni de cooperació.

4. La Sra. Glòria Pla Comas psicòloga del Consell Comarcal serà la tutora de l’alumna Aroha Cortes
Perera, que realitzarà el  període de pràctiques a partir  del  3 d’octubre de 2022 de 09:00h a
14:00h. El nombre total d’hores de pràctiques és de 180h.

5. El Consell Comarcal disposa d’un Pla de riscos  laborals i aplica totes les mesures de seguretat i
salut respecte a la COVID-19.

6.  Les pràctiques es realitzaran als despatxos de Serveis Socials del Consell Comarcal al carrer
nou,  en horari per garantir l’espai suficient per complir les obligacions del conveni de pràctiques,
així com totes les mesures COVID.

7. En data 4 d’agost de 2022, el Gerent ha emès informe tècnic favorable.

8. En data 8 d’agost 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.

Fonaments de dret
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

- Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.

- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
Règim Local de Catalunya.

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

Pr



l'organització comarcal de Catalunya.

- Llei  19/2014,  del  29 de  desembre,  de  transparència,  accés a la  informació  pública  i  bon
govern.

- Reial Decret 592/2014 de 11 de juliol pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes
dels estudiants universitaris

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  el  conveni  de  cooperació  educativa  per  a  la  realització  de  pràctiques

acadèmiques externes en entitats col.laboradores.  Entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la

FEP, per tal que l'alumna  Aroha Cortes Perera, amb el DNI XXXX4506P, estudiant del grau de

Psicologia pugui dur a terme les pràctiques acadèmiques a l'Àrea de Benestar Social. ANNEX I

Segon. Publicar  el  conveni  signat  al  Portal  de  Transparència  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Tercer. Trametre  el  Conveni  al  Registre  de  Convenis  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Quart. Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article 110.3
de la Llei 26/2010.

Cinquè. Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez Juli, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els
presents acords.

Sisè. Notificar als interessats aquest acord amb indicació dels recursos corresponents.

Setè. Comunicar a l’Àrea de Recursos Humans aquest acord per al seu coneixement i als efectes
oportuns. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social

Àlex Hernández González

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



PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/1482 relatiu al Conveni de cooperació educativa per a la realització de

pràctiques acadèmiques externes en entitats col.laboradores. Entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i La UDG, per l’alumna Bouchra Salhi.

Antecedents de Fet
1. La Universitat de Girona, Facultat d’Educació i Psicologia, endavant FEP, ha expressat el seu
interès  per  formalitzar  un  conveni  de  pràctiques  amb  aquest  Consell  Comarcal  com  entitat
col·laboradora, per tal que la seva alumna Bouchra Salhi, amb el NIE XXXX8088W, estudiant del
grau en Treball Social a la FEP, realitzi les practiques externes que permetran s'apropi a la realitat
social, educativa, professional i laboral.

2.  El  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  ha  mostrat,  en  nombroses  ocasions,  la  voluntat  de
cooperar en la formació de professionals de les ciències socials que en un futur poden tenir una
presència específica en el medi social i educatiu, i compta amb personal de provada experiència i
capacitació laboral i professional per exercir tasques docents de tutorització.

3. Que a l'empara del Reial Decret 592/2014 de 11 de juliol pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques  externes  dels  estudiants  universitaris,  i  amb  la  finalitat  de  concretar  les  seves
obligacions i actuacions, les dues parts implicades volen establir un conveni de cooperació.

4. La Sra. Amanda Àlvarez Fernández treballadora social del  Consell Comarcal serà la tutora de
l’alumna Bouchra Salhi, que realitzarà el període de pràctiques a partir del 3 d’octubre de 2022 de
09:00h a 14:00h. El nombre total d’hores de pràctiques és de 300h.

5. El Consell Comarcal disposa d’un Pla de riscos  laborals i aplica totes les mesures de seguretat i
salut respecte a la COVID-19.

6.  Les pràctiques es realitzaran als despatxos de Serveis Socials del Consell Comarcal al carrer
nou,  en horari per garantir l’espai suficient per complir les obligacions del conveni de pràctiques,
així com totes les mesures COVID.

7. En data 4 d’agost de 2022, el Gerent ha emès informe tècnic favorable.

8. En data 8 d’agost 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.

Fonaments de dret
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

- Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.

- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i



Règim Local de Catalunya.

- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.

- Llei  19/2014,  del  29 de  desembre,  de  transparència,  accés a la  informació  pública  i  bon
govern.

- Reial Decret 592/2014 de 11 de juliol pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes
dels estudiants universitaris

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  el  conveni  de  cooperació  educativa  per  a  la  realització  de  pràctiques

acadèmiques externes en entitats col.laboradores.  Entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la

FEP, per tal que l'alumna Bouchra Salhi, amb el NIE XXXX8088W , estudiant del grau en treball

social pugui dur a terme les pràctiques acadèmiques a l'Àrea de Benestar Social. ANNEX I

Segon. Publicar  el  conveni  signat  al  Portal  de  Transparència  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Tercer. Trametre  el  Conveni  al  Registre  de  Convenis  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Quart. Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article 110.3
de la Llei 26/2010.

Cinquè. Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez Juli, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els
presents acords.

Sisè. Notificar als interessats aquest acord amb indicació dels recursos corresponents.

Setè. Comunicar a l’Àrea de Recursos Humans aquest acord per al seu coneixement i als efectes
oportuns. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social

Àlex Hernández González

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



PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació         de         l’expedient  

Expedient  número  2022/1091,  relatiu  al  canvi  de  gestió  del  Servei  d’Integració  en  Família

Extensa  (SIFE)  i  a  la  seva  integració  als  Serveis  Especialitzats  d’Atenció  a  la  Infància  i

l’Adolèscència (SEAIA).

Antecedents     de     fet  

Primer.-  En  data  27  de setembre  de  2016  el  Ple  d'aquest  Consell  Comarcal  va  aprovar  el
contracte programa 2016-2019 per la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, del qual s’han realitzar
les consegüents addendes 2020 i 2021.

En aquest contracte programa (2016-2019), hi consta la Fitxa núm. 19.2 – Serveis d’atenció a la
infància i a l’adolescència: serveis d’integració familiar en família extensa (SIFE) i  a posterior, a
l’addenda del contracte programa per a l’exercici 2017, hi va haver una ampliació en la dotació de
personal.  Aquest  Servei  estava  vinculat  a  la  Fitxa  19.1  –  Equip  d’Atenció  a  la  Infància  i
Adolescència (EAIA).

Segon.- D’acord amb el contracte programa, l’àmbit d’acció del SIFE són les comarques de l’Alt
Empordà i el Baix Empordà, essent el Consell Comarcal de l’Alt Empordà qui estableix el contracte
programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Tercer.- Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va realitzar una licitació d’aquest Servei  i es va
adjudicar en data 1 d’octubre de 2018 a l’entitat FASI (contracte de dos anys prorrogables a dos
anys  més).   La segona pròrroga  finalitza  el  30  de  setembre  de  2022.   En aquest  contracte
s’estableix  que l’equip professional  està configurat per dos psicòlegs/gues i  un/a treballador/a
social que es distribueixen de la manera següent:

- A la comarca de l’Alt Empordà: una psicòloga a jornada sencera i una treballadora social a mitja
jornada
- A la comarca del Baix Empordà: una psicòleg a jornada sencera i una treballadora social a mitja
jornada

Quart.- Que el contracte programa 2022-2025, signat per ambdues parts en data 03/08/2022,
preveu en la seva fitxa 19, punt 5 que l’EAIA i el SIFE es puguin integrar en un sol servei i  estaran
integrats funcionalment i contractual-ment a la Fitxa 19 del Servei Especialitzat d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (SEAIA).

Cinquè.- Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell Comarcal del Baix Empordà han
considerat les dificultats tècniques de la gestió supracomarcal d’aquest d’equip i en el marc el nou
contracte programa 202-2025 han sol·licitat al Departament de Drets Socials el seu desdoblament
territorial.

Sisè.- En data 7 de juliol de 2022 la tècnica d’administració general adscrita a Secretaria ha emès
informe jurídic, el qual transcrit literalment en la seva part necessària diu el següent:

“Per tot lo exposat anteriorment, el conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb
infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc no vincula al CCAE, de manera que aquesta
clàusula del conveni només seria aplicable entre empreses incloses en el seu àmbit funcional, i no
al CCAE que, atès que no ha negociat el conveni del sector, no li és aplicable i no li vincula la



subrogació que recull el text, i, en conseqüència, el CCAE no té l’obligació de subrogar el personal
de la Fundació FASI que prestava el servei SIFE”.

Setè.-  En data 26 de juliol del 2022 el Ple del CCAE va aprovar el canvi de gestió del Servei
d’Integració en Família Extensa (SIFE) a la seva integració als Serveis Especialitzats d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (SEAIA). Aquest acord es va notificar en data 2 d’agost del 2022 a la
Fundació Acció Social d’Infància.

Fonaments de dret

a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
b) Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local
c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques 
a Catalunya
d) 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).
e) 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).
f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).
g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques (LPAC).
i) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals de Catalunya (ROAS).
l) Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (LSS).
m) Resta de normativa privada objecte d’aplicació al present expedient per raó de la matèria.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local:

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

Primer.- Comunicar a la Fundació Acció Social Infància i al Consell Comarcal del Baix Empordà
que la vigència del contracte de serveis «Servei d’intervenció en família extensa» finalitza el dia 30
de setembre del 2022 i que no procedeix la subrogació del personal per part del Consell Comarcal,
d’acord amb les conclusions de l’informe jurídic obrant a l’expedient, de data 7 de juliol del 2022. 

Segon.- Notificar als interessats aquest acord amb indicació dels recursos corresponents.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



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 27 factures pendents de conformar

segons  llistat  adjunt,  per  un  import  total  de  97.191,63 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 450,48 € IFAC ELABORAT

ÀREA INFORMÀTICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SECRETARIA 220,60 € IFAC ELABORAT

ÀREA RECURSOS HUMANS 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA SERVEIS TÈCNICS 30.976,31 € IFAC ELABORAT

ÀREA TURISME 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA CULTURA I ENSENYAMENT 65.544,24 € IFAC NO ELABORAT

ÀREA EDUCACIÓ 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA BENESTAR SOCIAL 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA MEDI AMBIENT 0,00€ COMPLERT TERMINI

ÀREA JOVENTUT 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA 0,00 € COMPLERT TERMINI

ÀREA CONSUM 0,00 € COMPLERT TERMINI

TOTAL 97.191,63 €

Figueres, el dia que signo aquest document.
Figueres, el dia que signo aquest document.

Relació factures que han incomplert el termini de conformitat.

FACTURES PENDENTS DE SIGNAR A 11/08/2022

N. d'entrada Data
Número de 
document

Data doc.
Import
 total

Sit. Tercer Nom Text Explicatiu
Data
Tramitació

Oficina

F/2022/1425 21/06/2022
FV2205-
00624

24/05/2022 1.070,09E B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR ABRIL 22 
ESC.ELS VALENTINS - ESC PUIG 
SEGALAR

23/06/2022
Educació



F/2022/1426 21/06/2022
FV2205-
00625

24/05/2022 1.955,70E B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR ABRIL 22 
ESC.M.VAYREDA-VALLMAJOR

23/06/2022Educació

F/2022/1427 21/06/2022
FV2205-
00626

24/05/2022 6.831,00E B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR ABRIL 22 
ESC.SANT SEBASTIA- J.PEÑUELAS-
LLERS-LL.M.VIDAL

23/06/2022Educació

F/2022/1428 21/06/2022
FV2205-
00627

24/05/2022 2.305,19E B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR ABRIL 22 
ESC.EL FAR-TORRE REIG-CARME 
GUASCH

23/06/2022Educació

F/2022/1429 21/06/2022
FV2205-
00628

24/05/2022 1.251,31E B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR ABRIL 22 
ESC.TERESA PALLEJA

23/06/2022Educació

F/2022/1430 21/06/2022
FV2205-
00629

24/05/2022 4.772,00E B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR ABRIL 22 
ESC.ELS VALENTINS-PUIG SEGALAR-
ELS VALENTINS-ESCULAPI-
GARRIGAS-VALLGARRIGA

23/06/2022Educació

F/2022/1431 21/06/2022
FV2205-
00630

24/05/2022 2.057,96E B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR ABRIL 22 
ESC.ST ANDREU-GONÇAL COMELLAS-
GONÇAL COMELLAS-M.PAGES-
M.VAYREDA-VALLMAJOR-
TRAMUNTANA-MN.J.M

23/06/2022Educació

F/2022/1432 21/06/2022
FV2205-
00631

24/05/2022 6.293,56E B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR ABRIL 22 
ESC.ST SEBASTIA-LL.M.VIDAL-
DOLMENS-A.BALMANYA-J.PEÑUELAS-
LLERS

23/06/2022Educació

F/2022/1433 21/06/2022
FV2205-
00632

24/05/2022 26.539,85E B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR ABRIL 22  
ESC.POUS I PAGES-PARC AIGUES-
BRUEL-ANICET PAGES-T.PALLEJA

23/06/2022Educació

F/2022/1439 21/06/2022
FV2206-
00418

20/06/2022 1.670,34E B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR MAIG 22 
ESC.TERESA DE PALLEJA

23/06/2022Educació

F/2022/1444 21/06/2022
FV2206-
00423

20/06/2022 9.034,33E B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD MENJADOR MAIG 22 
ESC.ST SEBASTIA-DOLMENS-
A.BALMANYA-J.PEÑUELAS-LLERS-
LL.M.VIDAL

23/06/2022Educació

F/2022/1512 29/06/2022
00010RI21
007984

28/06/2022 1.300,23E B58062027
EUREST 
CATALUNYA SL

EUREST JUNY 22 MENJADOR J.RIBOT 30/06/2022Educació

F/2022/1526 30/06/2022
FV2206-
00658

28/06/2022 447,99E B59803825
SERHS FOOD 
AREA SL

SERHS FOOD AREA MAIG 22 
MENJADOR ESC STA.EULALIA

30/06/2022Educació

F/2022/1835 03/08/2022
781001418
3

14/03/2022 14,69E A59376574 SERUNION SA
SERUNION FEBRER 22 MENJADOR I 
MONITORS EDUCATIUS JANNAT KADA 
MOUHOUT

04/08/2022Educació

F/2022/1550 04/07/2022
F 
2022/F/247

30/06/2022 16.236,12E A17063579
PROVEIMENTS 
D'AIGUA SA

PRODAISA 2T22 AIGUA EN ALTA 
XARXA ESTELA

05/07/2022Enginyeria

F/2022/1589 05/07/2022
220000186
5

05/07/2022 10.563,48E A08000234

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AGUAS DE 
BARCELONA 
SAU

AGBAR 2T22 AIGUA EN ALTA XARXA 
FLUVIA

06/07/2022Enginyeria

F/2022/1689 15/07/2022

082014748
843 1180 
PLR201N0
281699

28/06/2022 60,86E A81948077
ENDESA 
ENERGIA SAU

ENDESA ENERGIA LLUM 25/4/22 - 
22/6/22 ZONA ESPORTIVA VENTALLO

18/07/2022Enginyeria

F/2022/1690 15/07/2022

082018575
890 0588 
PPR201N0
081351

21/06/2022 251,00E A81948077
ENDESA 
ENERGIA SAU

ENDESA ENERGIA LLUM 19/4/22 - 
18/6/22 C/ NOU 91 LOCAL 5

18/07/2022Enginyeria



F/2022/1691 15/07/2022

082014776
881 1159 
PPR208N0
004751

07/07/2022 1.474,68E A81948077
ENDESA 
ENERGIA SAU

ENDESA ENERIGA LLUM 31/5/22 - 
30/6/22 C/ NOU 48

18/07/2022Enginyeria

F/2022/1692 15/07/2022

082014776
609 1131 
PPR208N0
004745

07/07/2022 149,04E A81948077
ENDESA 
ENERGIA SAU

ENDESA ENERGIA LLUM 31/5/22 - 
30/6/22 C/ ANICET DE PAGES, 2

18/07/2022Enginyeria

F/2022/1693 15/07/2022

082014776
706 1260 
PPR208N0
004748

07/07/2022 127,64E A81948077
ENDESA 
ENERGIA SAU

ENDESA ENERGIA LLUM 31/5/22 - 
30/6/22 C/ ST.LLATZER 21

18/07/2022Enginyeria

F/2022/1798 02/08/2022
2204 
220401028
7

31/07/2022 195,22E A17073164
ASCENSORS 
GIRONA SAU

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

02/08/2022Enginyeria

F/2022/1868 11/08/2022221195 29/07/2022 860,65E B17014283 ITISA SL
ITISA REPARAR AIRE CONDICIONAT C/ 
NOU

11/08/2022Enginyeria

F/2022/1766 29/07/2022
A20220008
967

29/07/2022 220,60E S5800004C

DIARI OFICIAL 
DE LA 
GENERALITAT 
DE CATALUNYA

DOGC CONVENI DELEGACIO 
COMPETENCIA RESIDUS ESPECIALS 
AJ.PALAU STA.EULALIA

29/07/2022Secretaria

F/2022/1787 01/08/2022
2261001174
91

01/08/2022 450,48E A08197931
SABA 
APARCAMIENT
OS SA

SABA AGOST 22 QUOTA 24 HORES 02/08/2022
Serveis 
Generals

F/2022/1615 06/07/2022Emit- 260 06/07/2022 409,34E B17692872
EXPO-PORXAS 
SL

EXPO-PORXA 2 CADIRES RECEPCIO 07/07/2022
Serveis 
Tècnics

F/2022/1683 15/07/2022C C12046 11/07/2022 648,28E A17034364
ASCENSORS 
SERRA SA

ASCENSORS SERRA 3T22 
MANTENIMENT

15/07/2022
Serveis 
Tècnics

TOTAL 97.191,63



R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2022/699   )

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 suport integral per a la gestió i execució de les
operacions de cofinançament de fons europeus del Consell Comarcal. a) Aprovació de l'expedient.
b) Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet

La cap de l’àrea de Turisme ha emès informe memòria de data 25 de juliol  de 2022 en què

proposa la contractació del servei de suport integral per a la gestió i execució de les operacions de

cofinançament de fons europeus del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

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

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 22 d’agost 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 Turisme del  Consell Comarcal

de l’Alt Empordà.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de suport integral per a la gestió i execució

de les operacions de cofinançament de fons europeus del Consell Comarcal 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 i tramitació ordinària, la licitació del servei  de suport

integral  per a la  gestió i  execució de les  operacions de cofinançament de fons europeus del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb un pressupost base de licitació de 21.022,54€, IVA inclòs,

dels quals 17.374,00€ corresponen al  preu del contracte i 3.648,54€ a l’ d'IVA (21%),  i  una

durada de dos anys i sis mesos.

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

21.022,54€,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  l'aplicació  30.4321.22799  del  pressupost  i  amb  la

periodificació següent: 

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

2022 6.783,00€ 1.424,43€ 8.207,43€

2023 5.742,00€ 1.199,52€ 6.911,52€

2024 4.879,00€ 1.024,59€ 5.903,59€

Total 17.374,00€ 3.648,54€ 21.022,54€

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/pa (Núm. Exp:2022/596   )

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis d'intervenció socioeducativa de prevenció diürna.-

Adjudicació.-

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de maig de 2022 es va aprovar l’expedient de

contractació dels serveis de prevenció diürna del Consell Comarcal; es van aprovar els plecs de

clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i

es  va  disposar  convocar  la  licitació  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).

Durant el termini de presentació de proposicions es van presentar dues ofertes: SUARA SERVEIS

SCCL i NASCOR FORMACIÓN SL.

La Mesa de Contractació, reunida en sessió de data 13 de juny de 2022, va procedir a l’obertura

del  sobre  B  de  les  ofertes  presentades,  amb la  documentació  relativa  als  criteris  avaluables

mitjançant judici de valor, i va disposar fer-ne tramesa al comitè d’experts per a la seva valoració.

La puntuació atorgada pel comitè d’experts, en aplicació dels criteris previstos al plec de clàusules
administratives particulars, és la següent: 

NASCOR
FORMACIÓN SL 

SUARA
SERVEIS SCCL

Proposta d’execució dels serveis socioeducatius a realitzar en cadascun dels àmbits d’actuació
establerts i la seva idoneïtat, fins a 40 punts 

• Idoneïtat de la proposta en relació als objectius
i viabilitat tècnica,fins a 10 punts 

7 9

• Idoneïtat  de  la  proposta  en  relació  a  la
metodologia, fins a 10 punts

7 9

• Idoneïtat  de  la  proposta  en  relació  a  la
implementació, fins a 10 punts

7 9

• Idoneïtat de la proposta en relació al disseny de
les activitats, fins a 10 punts 

7 9

Descripció dels sistemes d’avaluació i de seguiment de les activitats, fins a 20 punts 

• Idoneïtat de la proposta en relació als objectius,
els instruments emprats i els indicadors

2,5 9,5

• Idoneïtat de la metodologia (concreció d’eines, 4 9,5



temporalitat...)

TOTAL 34,5 punts 55 punts

La Mesa de Contractació, reunida en sessió de data 20 de juliol de 2022, després de donar compte

de l’informe emès pel comitè d’experts va  procedir a l’obertura del sobre C, d’oferta econòmica,

amb el resultat següent: 

 Oferta  econòmica,  IVA
exclòs

Puntuació (fins a 40
punts)

SUARA SERVEIS SCCL 95.978,40€ 39,67 punts

NASCOR FORMACIÓN SL 95.198,88€ 40 punts

 La puntuació total obtinguda per les empreses és la següent: 

NASCOR FORMACIÓN SL SUARA SERVEIS SCCL

Oferta tècnica 34,5 punts 55 punts

Oferta econòmica 40 punts 39,67 punts

TOTAL 74,5 punts 94,67 punts

La Mesa de Contractació va proposar l’adjudicació del contracte a favor de  SUARA SERVEIS SCCL

per haver presentat l’oferta més avantatjosa.

SUARA SERVEIS SCCL figura inscrita al RELI i s’han comprovat les dades que hi consten

En  data  12  d’agost  de  2022  SUARA  SERVEIS  SCCL  ha  donat  resposta  al  requeriment  de

documentació efectuat per acord de a Junta de Govern de data 2 d’agost de 2022 i sol.licita que la

garantia definitiva, per import de 4.798,92€, es constitueixi mitjançant la modalitat de retenció en

el preu del contracte.

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

favorablement el contingut de la present proposta d’acord.

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.

• L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern



Proposta d’acord

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

Primer.- Adjudicar el contracte dels serveis d'intervenció socioeducativa de prevenció diürna del

Consell  Comarcal  a  favor  de  SUARA SERVEIS  SCCL,  amb  NIF  F17444225,  per  un  import  de

95.978,40€, IVA exempt, i una durada de quatre cursos (essent la durada d’un curs, d’1 d’octubre

a 30 de maig).

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

95.978,40€,  IVA  exempt,  amb  càrrec  a  l’aplicació  40.2311.2279904  del  pressupost  i  amb  la

periodificació següent: 

Període Import, IVA exempt

2022 8.997,97€

2023 23.994,60€

2024 23.994,60€

2025 23.994,60€

2026 14.996,63€

TOTAL 95.978,40€

Tercer.- Requerir l’empresa SUARA SERVEIS SCCL perquè en el termini dels quinze dies hàbils
següents a la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Quart.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Rosa Guixé Valls, directora de l’àrea de
Benestar Social.

Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors

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

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

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

Novè.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per  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.


