R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2022/486)

PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Identificació de l’expedient
Expedient número 2022/486 relatiu a l’aprovació de 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.
Fets
1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és titular del Centre de tractament de residus de
l’Alt Empordà ubicat a Pedret i Marzà. Aquest centre compta amb diferents instal·lacions
amb l’objectiu de reutilitzar, valoritzar i tractar els residus municipals de les fraccions resta,
orgànica i voluminosos. Així com classificar i expedir pel seu tractament els residus especials
i altres de deixalleria.
Les instal·lacions en funcionament del CTR Alt Empordà són:





Dipòsit controlat.
Planta de pre-tractament de la fracció resta.
Planta de compostatge
Petita deixalleria comarcal

Les instal·lacions en construcció i previstes pel 2023 són:





Taller per a la reutilització.
Planta de tractament de residus voluminosos.
Centre comarcal de deixalleries/ Ampliació deixalleria comarcal.
Espai d’educació i sensibilització ambiental.

2.- L’Agència de Residus de Catalunya ha finançat la construcció d’aquests instal·lacions
incloses dins el Pla d’infraestructures de tractament de residus a Catalunya.

Alhora ha

acordat mitjançant RESOLUCIÓ ACC/15/2022, de 10 de gener, aprovar 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. Els beneficiaris d’aquesta subvenció són

els ens locals titulars de les instal·lacions públiques de tractament de residus municipals de
Catalunya, com seria el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

3.- L’objectiu d’aquests ajuts és la promoció de les inversions necessàries per millorar la
gestió dels residus municipals a Catalunya, pel que fa referència a la dotació i millora de les
infraestructures de tractament, i garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en
matèria de gestió de residus.
Inclou tres línies d’ajuts amb un ajut del 100% del pressupost d’execució:


Projectes

d’instal·lacions

de

tractament

de

la

fracció orgànica

recollida

selectivament, i millores a les instal·lacions existents.


Projectes d’instal·lacions de preparació per la reutilització i el reciclatge d’altres
fluxos de residus recollits selectivament (residus voluminosos, aparells elèctrics i
electrònics, roba i materials tèxtils).



Projectes de millores a les instal·lacions existents de tractament mecànic i biològic
de la fracció resta.

4.- En data 8 de febrer del 2022, l’Agència de Residus de Catalunya ha dictat resolució
ACC/329/2022, pel qual s’obra 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 resiligència finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU. El
termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria serà de 2 mesos a partir
de l’endemà de la publicació de la resolució al DOGC (publicat en data 18 de febrer del
2022).
5.- El CTR Alt Empordà disposa de les instal·lacions a les quals es refereixen les tres línies
d’ajuts i projectes de millora per a les plantes de tractament de residus a la comarca.
D’acord amb l’article 7.1 de l’Annex 1 de les bases reguladores, cada sol·licitud haurà de
referir-se a una única línia d’actuació i no es poden presentar propostes de diferents línies
en una mateixa sol·licitud. Concretament en aquesta sol·licitud va adreçada a:
Un projecte per a la millora i augment de la quantitat de residus preparats per a la
reutilització i reciclatge procedents de residus voluminosos recollits selectivament. Aquest

projecte relaciona la planta de classificació i tractament de residus voluminosos amb el taller
de reutilització i reparació permetent dues opcions, l’allargament de la vida útil dels residus i
la valorització del material de manera separada.
6.- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té la intenció de participar en aquesta convocatòria
a partir de la memòria redactada per l’àrea de Medi Ambient.
7.- En data 10 de març de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de
l’àrea de Medi Ambient
8.- La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present
Proposta d’Acord.
Fonaments de dret

•

Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

•

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

•

RESOLUCIÓ ACC/15/2022, de 10 de gener per la qual s’aproven les bases reguladores de
subvencions per a 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

•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

•

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per concórrer a la convocatòria per millorar les
infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de
recuperació, transformació i resiligència finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, a
través del projecte per a la millora i augment de la quantitat de residus preparats per a la
reutilització i reciclatge procedents de residus voluminosos recollits selectivament (línia 2:
Projectes d’instal·lacions de preparació per la reutilització i el reciclatge d’altres fluxos de
residus recollits selectivament (residus voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, roba i
materials tèxtils)
Segon.- Aprovar la memòria tècnica redactada per l’àrea de Medi Ambient que porta el nom
“Projecte de millora i eines per a impulsar el reciclatge i la preparació per a la reutilització

dels residus voluminosos a la Deixalleria Comarcal de l’Alt Empordà integrada al Centre de
tractament de residus de l’Alt Empordà”

que s’ajusta a les bases publicades i amb un

pressupost de 559.927,65 €.
Tercer.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció mitjançant la plataforma
electrònica EACAT.
Quart.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions
com calguin per l’execució dels presents acords.
Cinquè.-Comunicar a l’àrea de Serveis econòmics aquest acord per al seu coneixement
i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

/N:02/FF/pa (Núm. Exp: 2022/357)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de comunicació dels Premis Emprenedors. a)
Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.Antecedents de fet
La cap de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal ha emès informe memòria de
data 23 de febrer de 2022 en què es proposa la contractació del servei de comunicació dels
Premis Emprenedors de l’Alt Empordà, consistent en la confecció de 7 vídeos de les 6
categories dels premis i en la presentació de l’acte de lliurament dels premis.
Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els
objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.
La competència objecte del contracte és una competència pròpia, prevista a la fitxa núm. 12
del Programa d’Actuació Comarcal.
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques.
El plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació han estat
informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació en data 5 de març 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

•

RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

•

RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.

•

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.

•

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

Proposta d’acord
Per tot això, PROPOSO:
Primer.- Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de Promoció Econòmica del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del servei del servei de comunicació dels Premis
Emprenedors de l’Alt Empordà, consistent en la confecció de 7 vídeos de les 6 categories
dels premis i en la presentació de l’acte de lliurament dels premis.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació.
Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte.
Cinquè.- Convocar, per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, la
licitació del servei comunicació dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà, amb un
pressupost base de licitació de 2.317,20€, IVA exclòs, que més 486,60€ en concepte del
21% d'IVA, fan un total de 2.803,80€, i una durada de tres anys, amb possibilitat de dues
pròrrogues anuals.
Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
2.317,20€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 65.4331.2269901 del pressupost i amb la
periodificació següent:
Anualitat

Import, IVA exclòs

IVA (21%)

Import, IVA inclòs

2.022

772,40 €

162,20 €

934,60 €

2.023

772,40 €

162,20 €

934,60 €

2.024

772,40 €

162,20 €

934,60 €

Total

2.317,20 €

486,60 €

2.803,80 €

En tractar-se d’una despesa plurianual, resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els corresponents pressupostos.
Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la
data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.
Vuitè.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.
Novè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de Promoció
Econòmica 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 notificarne 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.

RN: 07/CC/lf (Núm. Exp: 2022/444)

ASSUMPTE: aprovació de la contractació de la pòlissa d’assegurances d’accidents, in itinere,
dels participants del curs de formació transversal, del programa Treball i Formació (en
endavant TRFO), línies MG45 i DONA, derivada de l’acord marc del servei de mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ ÀREA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA A LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient número 2022-444 relatiu a l’aprovació de la contractació de la pòlissa
d’assegurances d’accidents, in itinere, dels participants del curs de formació transversal, del
programa Treball i Formació (en endavant TRFO), línies MG45 i DONA, derivada de l’acord
marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya.
Antededents de fet
1.- En relació a la pòlissa d’assegurances i la normativa del programa TRFO 21-22:
1.1.- El Consorci Català pel desenvolupament local CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou
periòdicament, mitjançant les seves Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb
destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de
racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de
contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula que possibilita
la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i
serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals
adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i
estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
En data 26 de maig de 2020, el Ple de la Corporació va aprovar (Exp 2020/505 CCAE)
l’adhesió a l’Acord Marc del Servei d’Assegurances amb Destinació a les Entitats Locals de
Catalunya (Exp 2019.01 ACM-CCDL).
En data 21 de desembre de 2021 el Ple del CCAE va aprovar l'adhesió a la primera pròrroga
de l’acord marc d’assegurances (exp. 2019.01) amb vigència fins al 1 de gener del 2023.

A la contractació agregada s’inclouen diferents conceptes de pòlisses agrupades en diferents
lots, entre els quals el «Lot 1» pertany a assegurances d’accidents, adjudicat a Zurich
Insurance PLC i en condició de Mediador del Consell Comarcal en relació al «Lot 1» a
l’empresa «Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros, SL».
1.2.- Per una altra banda, és necessari i urgent contractar una pòlissa d’assegurances
d’accidents, in itinere, pels 11 participants al curs de Formació Transversal del programa
Treball i Formació (en endavant TRFO) 21-22, línies MG45 i DONA,
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha atorgat una subvenció per import de 252.128,36
€ per dur a terme el programa Treball i Formació (en endavant TRFO) 21-22, línies MG45 i
DONA. El seu cobrament està condicionat a la realització de la formació transversal, pels 11
participants, de 70 hores de durada.
La contractació de l’assegurança d’accidents, in itinere, per fer la formació transversal és una
obligació derivada de la normativa del programa.
Tot i que a la resolució inicial, emesa pel director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
s’aprova l’import de la formació, s’ha de tornar a sol.licitar a través del programari GIA.
En data 11 de febrer s’ha rebut l’aprovació de la formació transversal, sol.licitada a través
d’EACAT.
Per poder iniciar el curs s’ha de realitzar un altre tràmit consistent en sol.licitar l’inici del
curs. Per poder-ho fer, s’ha d’aportar el certificat de pagament de l’assegurança d’accidents,
in itinere Un cop sol.licitat, el Servei Públic de Catalunya té 15 dies per autoritzar l’inici del
curs.
El número de participants assegurats és d’11.
Les dates són del 21 d’abril al 3 de juny.
Urgeix contractar i pagar la pòlissa d’assegurances d’accidents, in itinere, per poder rebre
l’autorització d’inici del curs. En el cas que els participants no duguin a terme la formació, el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà no cobrarà els 252.128,36 € atorgats de la subvenció
perquè és motiu de revocació total de la subvenció
1.3.- L’import del pressupost de la pòlissa és de 158,20 €. A l’hora de facturar s’hi apliquen
el percentatge de les taxes amb quatre decimals, la qualcosa provoca que el total
pressupostat no s’ajusti amb el total facturat. Atès que, en el cas que això passés no hi
hauria temps per tramitar un altre decret amb la diferència per poder pagar la pòlissa
d’assegurances (necessària per sol·licitar l’inici del curs, rebre la seva autorització i dur a
terme el curs), s’estaria assumint un risc desmesurat de perdre els 252.128,36 € atorgats i
provocar un greuge a l’estabilitat financera i sostenibilitat pressupostària de la Corporació.
Per evitar aquesta situació és necessari incrementar l’import per una quantia de 0’75 €, sent
l’import final de 158,95 €. Un cop es rebi la factura amb l’import definitiu es procedirà a la
seva regularització.

2.- En data 7 de març d’enguany s’ha emès informe favorable per part de la tècnica 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.

•

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 26/2010, de 3 d’agost, de règim juridic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

•

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

•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

•

Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

•

Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per
a l'any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les
línies MG45 i DONA.

del

procediment

administratiu

comú

de

les

•

L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local del Consell
Comarcal, d'acord amb la delegació de competències de la Presidència en favor de
la Junta de Govern Local.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Aprovar la contractació de la pòlissa d’assegurança que s’indica a continuació:
Lot 1..- Pòlissa d’accidents, in itinere, a favor de «Zurich Insurance PLC», i en
condició de Mediador del Consell Comarcal a l’empresa «Ferrer & Ojeda Asociados
Correduria de Seguros, SL», amb vigència des del 21 d’abril al 3 de juny d’enguany
(inclosos), dels 11 participants de la formació transversal dels programes Treball i
Formació 2021-22, línies MG45 i DONA.
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de la pòlissa anterior per import de
158,95 € (IVA inclòs), segons el detall del punt 1.3 dels antecedents, amb càrrec de
l’aplicació pressupostària 65.4331.2269904 «Formació transversal TRFO 21-22
SOC026/21/0000164» del pressupost vigent.

Tercer.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 158,95 € a l’empresa «Ferrer &
Ojeda Asociados Correduria de Seguros, SL»

Quart.- Notificar el present acord al Consorci Català pel desenvolupament Local – CCDL
(preferentment
per
e-Notum
al
NIF
P0800222B
i
al
correu
electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al C. València, 231, 6è de Barcelona).

Cinquè.- Facultar el gerent, Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants
actes i gestions com calguin per dur a terme els presents acords.

Sisè.- Comunicar el present acord al departament de Serveis Econòmics d’aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Setè.- Publicar aquesta contractació de l’Acord Marc en el Perfil del contractant del Consell
Comarcal i registrar el contracte en el Registre Públic de Contractes.

Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de
la seva notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica

R/N:14/RG/ama (Núm. Exp:2022/453)

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL
Identificació de l’expedient
Expedient número 2022/453 relatiu a l’aprovació de les quotes per a l'any 2022 en matèria
de Serveis Bàsics d'Atenció Social prestat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà als municipis
de la comarca excepte Figueres, Roses i l'Escala
Fets
- ATÈS que l’article 62 la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que els
ajuntaments i la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, a raó
del 66% per part de la Generalitat i del 34% per parts dels ens locals, i diu textualment:
(...)
Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis
socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei
d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics.
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos,
d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis
socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de
l'àrea bàsica de serveis socials.
(...)
- En data 22 de desembre de 2021 es va trametre una carta informativa als ajuntaments de
la quota pel manteniment dels Serveis Socials.
- ATÈS que per calcular les quotes de Serveis Bàsics d’Atenció Social per a l'any 2022 s'ha
tingut en compte les dades d’habitants que consten al IDESCAT (any 2021). Pel que fa la
quota pel manteniment dels Serveis Bàsics d'Atenció Social per l’any 2022 és 17,45€ per
habitant. Aquesta quota representa un increment respecte la dels dos anys anteriors degut
sobretot a l’augment previst de professionals als equips bàsics d’atenció social i al necessari
creixement d’hores del Servei d’Ajut a Domicili.
- En data 9 de març de 2022, la directora de l'Àrea de Benestar ha emès un informe tècnic
favorable en el qual proposa l'aprovació de les quotes per a l'any 2021 en matèria de Serveis
Bàsics d'Atenció Social prestat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà als municipis de la
comarca excepte Figueres, Roses i l'Escala.
- La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell
Comarcal l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.
- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments de dret
•

Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

•

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

•

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Proposta d'acord de la Junta de Govern Local
Per tot això, es proposa a l’òrgan col·legiat corresponent Junta de Govern Local:
ACORD
Primer.- Aprovar les aportacions anuals dels municipis de l’Alt Empordà, excepte Figueres,
Roses i L’Escala, per un import total de 1.156.952,45€ ( UN MILIÓ CENT CINQUANTA-SIS
MIL NOU CENTS CINQUANTA-DOS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS ) que es consignaran a
l’aplicació pressupostària d’ingressos 40.46210 del pressupost vigent.
Segon.- Requerir als ajuntaments de la comarca que es relacionen en el quadre següent
per tal que acceptin el càrrec bancari del Consell Comarcal o efectuïn l’ingrés de la quantitat
corresponent seguin les condicions de pagament habituals, pel concepte: «Cost de la
prestació Serveis Bàsics d’Atenció Social per l’any 2022»
Tercer.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució del present Acord.
Quart.- Notificar aquest acord a tots els ajuntaments relacionats i a l’Àrea de Serveis
Econòmics d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

RECURSOS

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

