R/N:07/CC/LF (Núm. Exp:2021/1905)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient número 2021/1905 relatiu a la renúncia de l’import econòmic derivat de la no
realització de la contractació prevista d’un participant del programa Treball i Formació (en
endavant TRFO) 2020 Extraordinari Covid 19, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
degut a la renúncia del contracte per part del participant.
Antecedents de fet
1.- En data 8 d’octubre de 2020 la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya va aprovar
la resolució de finançament del Programa Treball i Formació 2020 Extraordinari Covid 19,
amb número de projecte SOC053/20/000060.
En data 10 de desembre de 2020 es va contractar al Sr. Jordi Carrillo Nabot, amb NIF
40.451.777-K. En data 30 de desembre de 2020 el participant va renunciar al seu contracte
de treball per raons personals.
L’import de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per aquest contracte de
treball va ser de 14.517,57 €, detallat en dos conceptes, que són:

Experiència laboral
Formació
Total

14.069,97 €
447,60 €
14.517,57 €

La subvenció d’experiència laboral es basa en un mòdul econòmic per temps treballat. En
aquest cas l’import del mòdul diari és de 51,40 € al dia. El número de dies treballats van ser
21. El participant no va poder fer la formació. El total justificat és:

Experiència laboral

1.079,40 €

21 dies contracte * 51,40 €/dia
Formació
Total

0,00 €
1.079,40 €

En data 22 de gener de 2021, des de la Generalitat es va fer l'ingrés de la bestreta
corresponent al 100% de l'import atorgat.
Cal renunciar a la part no gastada del contracte de treball, per import de 13.438,17 €,
segons el següent desglòs:

Concepte
Experiència laboral
Formació
Total

Import no justificat
12.990,57 €
447,60 €
13.438,17 €

A la guia de prescripcions tècniques del programa, per aquests casos, s’indica que s’adjunti
carta de pagament de reintegrament de la subvenció en el supòsit de fons percebuts com a
bestreta i no aplicats a l’objecte subvencionable, així com dels interessos que se’n derivin,
d’acord amb el model normalitzat.
Els
models
normalitzats
es
troben
a
la
web:
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_canals_interns/emo_formularis_documents/treb_impreso
s_departament/
A l’apartat del Programa Treball i Formació 2020, Covid, Panp Covid i Dona no hi ha cap
model normalitzat de carta de pagament de reintetrament de la subvenció.
A la guia de prescripcions tècniques hi figura un mail de contacte per qualsevol dubte
relacionat amb el programa.
Preguntat sobre el model normalitzat, la resposta literal va ser: «nosaltres no tenim model ni
les tramitem, ho fa un altre servei».
Preguntat sobre el protocol a seguir, la resposta literal va ser: «Les cartes de pagament es
generen un cop s’ha revisat la justificació econòmica i es liquida econòmicament l’expedient,
i s’adjunten a la resolució d’acceptació de renúncia o a la resolució de revocació, el que
escaigui. Per tant fins que no es revisi la justificació econòmica de l’expedient no es
generarà la corresponent carta de pagament»
2.- En data 11 de novembre d’enguany s’ha emès informe favorable per part de la cap de
Promoció Econòmica. En data 23 de novembre d’enguany s’ha emès informe favorable
esmenat.

3.- 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 Acord.
4.- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.
Fonaments de dret
•

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

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

•

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
administracions públiques.

•

Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic.

•

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

•

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

•

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

•

Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria
de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la
COVID-19.

•

Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria
extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa
Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures
urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social,
contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

•

Ordre TSF/156/2018, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions del Programa Treball i Formació per a la contractació de persones a
l'atur.

del

procediment

administratiu

comú

de

les

•

L’òrgan competent per adoptar l’acord és la Junta de Govern Local d’acord amb el
Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Renunciar a l’import de 13.438,17 € no gastat ni justificat del contracte del Sr.
Jordi Carrillo Nabot, per haver renunciat al contracte per raons personals, segons els càlculs
efectuats a l’apartat d’antecedents. La renúncia és per dos conceptes, que són:

Concepte
Experiència laboral
Formació
Total

Import no justificat
12.990,57 €
447,60 €
13.438,17 €

Segon.- Retornar al Servei Públic d’Ocupació la bestreta corresponent al 100 % de l’import
renunciat, per la quantitat de 13.438,17 €, segons el desglòs del primer punt.

Tercer.-Carregar l’import del retorn de la bestreta, per la quantitat de 13.438,17 € a
l’aplicació pressupostària número 65.45104 de nom "Progr. TRFO 20 extraordinari Covid 19
– SOC/053/20/000060".

Quart.-.- Atès que no hi ha un model normalitzat de carta de reintegrament, tot i que se’n
fa esment a la guia de prescripcions tècniques, demanar al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, que a l’hora d’aplicar interessos de demora, ho faci en la data de recepció de la
notificació dels acords d’aquesta resolució.

Cinquè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
amb indicació dels recursos corresponents.

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

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

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet

R/N:07/CC/lf (Núm. Exp:2020/673)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DE L’ ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA A
ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient número 2020/673 relatiu a l’ anul·lació i deixar sense efecte, l’acord de renúncia i
de retorn, per import de 1.313,58 €, al programa Joves en Pràctiques 2019 (en endavant
JENP), del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC048/19/00693).
Antecedents de fet
1.- En data 8 d’octubre de 2019, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va
atorgar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà una subvenció de 66.000,00 € per a la
contractació de sis joves en pràctiques, en el marc del programa JENP.
La normativa del programa estableix que el màxim de finançament per joves és de
11.000,00 €.
En data 13 d’octubre de 2020, la Junta de Govern va aprovar renunciar a l’import de
1.313,58 € de l’expedient SOC048/19/00693 del programa Joves en Pràctiques 2019, per
complir amb el criteri de la llei de subvencions, segons el qual el finançament total no pot
superar el cost total de l’actuació.
L’import renunciat corresponia a la diferència entre el mòdul de finançament (11.000,00 €) i
el cost laboral total d’una de les participants (9.686,42 €).
En data 25 d’agost de 2021, el gerent va resoldre retornar l’import renunciat, acordat per la
Junta de Govern Local de 13 octubre de 2020, i fer un ingrés al compte bancari del Servei
Públic d’ocupació de Catalunya per import de 1.313,58 € de l’expedient SOC048/19/00693
del programa Joves en Pràctiques 2019, per complir amb el criteri de la llei de subvencions,
segons el qual el finançament total no pot superar el cost total de l’actuació.
Aquest ingrés no es va poder efectuar perquè el número de compte bancari del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya estava donat de baixa.
Feta la consulta al mail de contacte del programa, ens van informar del següent:

1) El compte bancari del SOC s’havia donat de baixa perquè havia canviat el procediment de
reintegrament.
2) Con s’estableix el sistema de càlcul del mòdul de subvenció d’11.000,00 €/participant.
Literalment la informació és la següent: “Quan el SOC va fer l’estudi per a l’establiment de
l’import del mòdul d’11.000,00 euros, a part del cost de retribucions salarials de les
categories objecte de contracte, com a concepte a tenir en compte per calcular aquest
import i determinar el seu valor, es va considerar també el cost de la tasca que realitza el/la
tutor/a d’empresa, es va considerar que una dedicació mitja d’un 25 % de la jornada laboral
del professional que desenvolupa les tasques de tutoria durant sis mesos garanteix uns bons
resultats en la pràctica de les persones joves contractades. Per tant, aquests 1.313,58 euros
els podeu considerar com el cost de la tasca del tutor.”
El punt 2) no es troba ni a l’ordre de les bases del programa, ni en la resolució de la
convocatòria, ni ea la guia de prescripcions tècniques.
Per tant, aplicant la informació del punt 2) ja no s’incompleix el criteri establert per la llei de
subvencions, segons la qual el finançament total no pot superar el cost total de l’actuació.
2.- En data 11 de novembre d’enguany, s’ha emès informe favorable per part de la cap de
l’ àrea de Promoció Econòmica .
3.- 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,
administracions públiques.

•

Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic.

del

procediment

administratiu

comú

de

les

•

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

•

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

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

• Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques
de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

• Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, per a
l'any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.

• L’òrgan competent per adoptar l’acord és la Junta de Govern Local d’acord amb el
Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.
Proposta d’acord de la Junta de Govern Local
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Anul·lar i deixar sense efecte, l’acord de la Junta de Govern, de data 13 d’octubre
de 2020, i la resolució de Gerència de 25 d’agost de 2021, relatius a la renuncia i al retorn,
respectivament, per import de 1.313,58 €, al programa Joves en Pràctiques 2019 (en
endavant JENP), del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC048/19/00693), segons la
informació exposada a l’apartat d’antecedents.

Segon.- Notificar a la directora del Servei Públic de Catalunya aquest acord amb indicació
dels recursos corresponents.

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

Quart.- Comunicar a l’àrea serveis econòmics aquest acord per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet

(Resol.num: 2022/40)
R/N:01/JM/cq (Núm. Exp: 2022/188)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud de la subvenció nominativa de la Diputació de Girona al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà prevista per l’exercici 2022.

Fets

Atès que la Diputació de Girona, d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les diputacions i
els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix text legal.

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà col·labora amb els municipis en la prestació
de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica. També realitza i
coordina actuacions de salut pública i transport escolar en l’àmbit municipal i el servei
comarcal de prevenció d’incendis.

Atès que des de fa anys, la Diputació de Girona dona suport econòmic al Consell Comarcal
de l’Alt Empordà en aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques.

Atès que el pressupost de la Diputació de Girona per al 2022, aprovat definitivament, preveu
una aportació econòmica per cada consell comarcal. Per tant, s’ha d’establir un conveni de
col·laboració econòmica amb cada un dels consell comarcals per tal que es puguin
instrumentar les ajudes previstes en el pressupost.

Atès que la Diputació de Girona, mitjançant tramesa interadministrativa registre d’entrada
RE:2022/723 – 23/01/2022 demana que sol·licitem la subvenció nominativa per un import
d’ 1.045.240,00 euros prevista al pressupost de 2022 d’aquesta corporació.

Vist l’informe favorable del Gerent del Consell Comarcal de l’Alt Empordà segons el qual
proposa sol·licitar la subvenció nominativa per un import de 1.045.240,00 euros per al
finançament de despesa corrent i per al finançament de la prestació de serveis d’assistència,
cooperació i d’altres als municipis de la comarca de l’Alt Empordà.

Vist la proposta favorable de la consellera/presidenta segons la qual proposa sol·licitar la
subvenció de la Diputació de Girona, per un import de 1.045.240,00 euros per al
finançament de despesa corrent i per al finançament de la prestació de serveis d’assistència,
cooperació i d’altres als municipis de la comarca de l’Alt Empordà.

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 de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Per tot això, la consellera presidenta , proposa a la Junta de Govern, l’adopció del següent
ACORD

Primer.- Sol·licitar la subvenció de la Diputació de Girona, per un import de 1.045.240,00
euros per al finançament de despesa corrent i per al finançament de la prestació de serveis
d’assistència, cooperació i d’altres als municipis de la comarca de l’Alt Empordà.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
Tercer.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Quart.- Donar-ne trasllat a l’àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal per al
seu coneixement i als efectes adient.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El president,

En dono fe
La secretària,

Sònia Martínez Juli

Cristina Pou Molinet

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom VWEBABSIS de la
seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2019/1394)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de tallers de gimnàstica per a persones grans.Indemnització per suspensió de contracte.-

Fets
La Junta de Govern, en sessió de data 28 de gener de 2020, va adjudicar a l'empresa
DIVERSPORT SL, amb NIF B17711474, el contracte del servei de tallers de gimnàstica per a
persones grans en el marc de les activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies
de la comarca de l’Alt Empordà, pel preu de 30.473,03€, IVA inclòs, dels quals 25.184,32€
corresponien al preu del contracte i 5.288,71€ a l’IVA, i una durada de dos anys, amb
possibilitat de dues pròrrogues anuals.
El contracte es va formalitzar en data 12 de febrer de 2020 i el termini d'execució s'inicià el
17 de febrer de 2020.
Mitjançant escrit amb registre 2020/12620, de data 16 de desembre de 2020, la Sra. Sònia
Jurnet Dabau, en representació de DIVERSPORT SL, exposava que el servei s’havia vist
interromput amb motiu de la pandèmia i sol.licitava la suspensió del contracte, alhora que
sol.licitava la indemnització corresponent a les despeses de l’aval bancari i de la pòlissa de
responsabilitat civil, de la qual s’imputava un 30% el contracte, i el 3% de benefici industrial.
Per acord de la Junta de Govern de data 16 de març de 2021 es va determinar la
impossibilitat d'execució del contracte com a conseqüència de les mesures adoptades per
combatre el COVID-19 i se’n va declarar la suspensió amb efectes des de la data d'adopció
de l’acord i fins que s'aixequessin aquestes i es pogués reprendre la seva execució, segons
s’establís en el corresponent acord d’aixecament de la suspensió. En el mateix acord es feia
avinent a l’empresa DIVERSPORT SL que la indemnització corresponent s’efectuaria un cop
aixecada la suspensió, a petició de l’interessat.

Per acord
suspensió
l’empresa
suspensió

de la Junta de Govern de data 28 de setembre de 2021 es va disposar aixecar la
del contracte amb efectes a partir del dia 1 d’octubre de 2021 i fer avinent a
DIVERSPORT SL que disposava del termini d’un any des de l’aixecament de la
per formular la sol.licitud d’indemnització.

Mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 2021/1310, de data 30.09.2021, l’empresa
DIVERSPORT va sol.licitar la corresponent indemnització.
Per acord de la Junta de Govern de data 2 de novembre de2021 es va disposar requerir
l’empresa DIVERSPORT SL perquè quantifiqués i presentés documentació acreditativa de
les depeses que s’indiquen a continuació:
a) despeses derivades del manteniment de la garantia definitiva, relatives al període de
suspensió del contracte (del 16 de març de 2021 a l’1 d’octubre de 2021).
b) despeses corresponents a la pòlissa d’assegurança vinculada a l’objecte del contracte i
vigent en el moment de la suspensió. Caldrà justificar el percentatge d’import de la pòlissa
que s’imputa al contracte.
En aquest acord es posava de manifest que segons l’article 34 del DL 8/2020, de 17 de
març. de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID-19, entre els conceptes que podien ser objecte d’indemnització no hi figurava el
benefici industrial, tal com sol.licitava l’empresa en el seu escrit de data 16 de desembre de
2021.

Mitjançant sengles escrits de data 9 de desembre de 2021 i 7 de gener de 2022, amb
registre d’entrada 2021/15894 i 2022/45, respectivament, l’empresa DIVERSPORT SL
presenta documentació acreditativa i quantifica les despeses derivades del manteniment de
la garantia definitiva en un total de 83,28€ i les despeses corresponents a la pòlissa de
responsabilitat civil, en un total de 33,48€.

Consta a l’expedient informe favorable de la directora tècnica de l’àrea de Benestar Social de
data 26 de gener de 2022.

La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria, ha informat
favorablement el contingut de la present proposta acord.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de drets
•
•
•
•
•
•
•

RDL 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
Art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
Art. 53.1.m) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Art. 13.1.h) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya.
L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord a la Junta de Govern

Per tot això, proposo:
Primer.- Aprovar una indemnització de 116,76€ a favor de l’empresa DIVERSPORT SL, amb
NIF B17711474, per les despeses derivades del manteniment de la garantia definitiva i de la
pòlissa de responsabilitat civil durant el període de suspensió del contracte del servei de
tallers de gimnàstica per a persones grans.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, per import de 116,76€, amb càrrec a l’aplicació
40.2311.2279902 del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa DIVERSPORT SL i donar-ne trasllat a les
àrees de Serveis Econò0mics i Serveis Socials del Consell Comarcal.
Quart.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per a l’execució del present acord.

RECURSOS
Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:
- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació."
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2022/165)

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/165 relatiu a la rescissió del conveni de col·laboració per la
prestació del servei d'implantació i seguiment del compostatge casolà amb l’Ajuntament de
Pontós.

Fets

1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de millorar el servei de recollida de residus
de la comarca, impulsa i fomenta la pràctica del compostatge casolà com a un instrument
més en la gestió dels residus municipals, tant per a la fracció orgànica com per les restes de
jardineria. El procés de compostatge casolà requereix de l’assessorament tècnic durant un
període per als usuaris i un seguiment adient per tal d’assegurar l’obtenció d’un compost de
qualitat, així com el bon ús del material cedit (compostador).

2.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ofereix el servei d’implantació i seguiment del
compostatge casolà a tots els municipis de la comarca que ho sol·licitin.

3.- En sessió de la Junta de Govern Local , en data 15 de juliol de 2014 el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà va aprovar el Conveni de col·laboració per a la prestació del servei
d’implantació i seguiment del compostatge casolà al municipi de Pontós.

4.- En data 20 de desembre de 2020 el Consell Comarcal va trametre a l’Ajuntament de
Pontós l’informe de seguiment dels compostadors instal·lats al municipi.

5.- La clàusula tercera del Conveni exposa que les taxes pel servei d’implantació i seguiment
del compostatge casolà es determinaran a l’ordenança fiscal vigent.

6.- En sessió ordinària de data 29 de setembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va acordar, de conformitat amb el que regula l’article 127 en relació amb l’article
41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’aprovació dels preus públics per a determinats serveis de
l’àrea de Medi ambient, per a l'any 2021. A continuació s'especifiquen els preus públics per a
l'any 2021 que afecten el servei:

Concepte

Preu

Campanya informativa i assessorament implantació compostatge
casolà, per compostaire
Seguiment del servei de compostatge casolà, per compostaire i any

101,50 €
35,53 €

Implantació dels compostatge comunitari no mecanitzat (per
compostador)

182,70 €

Seguiment anual del compostatge comunitari no mecanitzat exclusiu
(per compostador)

81,20 €

Seguiment anual de compostador comunitari mecanitzat (per hora)

26,00 €

Tapes compostadors (unitat)

8,12 €

Varilles compostadors (unitat)

2,03 €

7.- Als preus públics corresponents al seguiments dels compostadors, cal aplicar la
bonificació del retorn de cànon de compostatge de l’Agència de Residus de Catalunya, que
gestiona el Consell Comarcal en representació de l’Ajuntament de Pontós. La bonificació
aplicable per a la via de gestió exclusiva de la FORM mitjançant autocompostatge és de 20€
per als compostadors individuals i de 60€ per als compostadors comunitaris.

8.- En data 2 de desembre de 2021 l’Ajuntament de Pontós notifica al Consell Comarcal
l’acord del ple de data 24 de novembre de 2021 que aprova la rescissió del conveni de

col·laboració per a la prestació del servei d’implantació i seguiment del compostatge casolà
al municipi.

9.- En data 13 de gener de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea
de Medi Ambient.

10.- En data 24 de gener 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 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

•

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

•

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).

•

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).

•

Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21
de juliol i modificat per la Llei 9/2011, de 20 de desembre, de promoció de l'activitat
econòmica (TRLRR).

•

Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
per al període 2020-2050.

ACORD

Primer.- Aprovar la rescissió del conveni de col·laboració per la prestació del servei
d'implantació i seguiment del compostatge casolà amb l’Ajuntament de Pontós.

Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la compensació econòmica per a la realització
del servei d’implantació i seguiment del compostatge casolà al municipi de Pontós,
corresponent a l’anualitat de 2021, que s'adjunta com annex I, per un import total de
370,01 €.

Tercer.- Requerir a l’Ajuntament de Pontós perquè accepti el càrrec bancari o efectuï
l’ingrés corresponent a la quantitat a liquidar, seguint les condicions de pagament habituals
amb el Consell Comarcal.

Quart.- Aplicar la liquidació per import total de 370,01 € a la partida d’ingressos 45.34912
del pressupost vigent.
Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució dels presents acords.

Sisè.- Notificar a l’ajuntament de Pontós aquest acord amb indicació dels recursos
corresponents.

Setè.- Comunicar a l’àrea de serveis econòmics aquest acord per al seu coneixement i als
efectes oportuns.

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la
seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
Annex I. Dades per a la liquidació.

SERVEI

Quantitat

Import

Bonificació

Total a liquidar

17

604,01 €

-340,00 €

264,01 €

5

406,00 €

-300,00 €

106,00 €

22

1.010,01 € -640,00 €

370,01 €

Seguiment del servei de compostatge casolà,
per compostaire i any

Seguiment anual del compostatge comunitari
no mecanitzat exclusiu

