
 R/N:14/RG/ama (Núm. Exp:2022/2366)

2.- RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 

Identificació de l’expedient

Expedient  núm.  2022/2366  relatiu  a  l’acceptació  de  la  transferència  del  Departament
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, RESOLUCIÓ IFE/4065/2022, de 23
de desembre de 2022, pel reforç de la prestació del servei de primera acollida a persones
desplaçades de forma forçosa.

Antecedents de fet

- El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, va acordar en data
23 de desembre de 2022,  RESOLUCIÓ IFE/4065/2022 atorgar una transferència finalista al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per import de 41.753,44 euros, per dur a terme l’activitat
servei de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa, per l’exercici 2022 cap
a l’exercici següent.

- Que amb data 27 de desembre de 2022 i registre d’entrada 2022-16784, el Departament
d’Igualtat i Feminismes comunica la RESOLUCIÓ IFE/4065/2022 i dona la data límit per a
l’aportació de la documentació el dia 29 de desembre de 2022.

- A causa de la urgència, es proposa aprovar per resolució de presidència i a ratificar a la
propera sessió de Junta de Govern. 

- El termini per justificar aquesta subvenció serà entre l’1 de gener i el 28 de febrer de 2024.

- En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’acceptació de l’import de 41.753,44 euros
concedits per Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per dur a
terme el projecte o activitat  servei de primera acollida a persones desplaçades de forma
forçosa,  RESOLUCIÓ IFE/ 4065/2022

- Aquesta subvenció no consta en el pressupost previst de l’any 2023.

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

- En data 28 de desembre de 2022 s’ha emès un informe favorable per part del Gerent.

- El Tècnic 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  resolució
d’Acord.

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.

• 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”).

• Pla estratègic de subvencions del CCAE.

• Bases d'execució del pressupost 2023. 

RESOLUCIÓ

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides RESOLC:

Primer.-  Acceptar  la  subvenció  atorgada  per  import  de  41.753,44 euros  concedits  per
Departament  d’Igualtat  i  Feminismes de la Generalitat  de Catalunya per dur a terme el
projecte o activitat servei de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa, per
l’exercici 2022 cap a l’exercici següent , RESOLUCIÓ IFE/4065/2022.

Segon.- Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

Tercer.- Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern que es celebri al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.

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



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

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.



R/N:10/HV/ms(Núm. Exp:2022/978)

3.-PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA

Identificació         de         l’expedient  

Expedient número 2022/978 relatiu a aprovar la sol·licitud de subvenció per fomentar la

identificació i esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els

municipis de menys de 10.000 habitants. ORDRE ACC/140/2021, 25 de juny. Acceptació.-

Antecedents     de     fet  

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant Junta de govern de data 24 de maig del

2022 va acordar sol·licitar en el Departament d’Àcció Climàtica Alimentació i Agenda Rural

una subvenció per  fomentar la identificació i esterilització dels animals de companyia i els

serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants , d’acord amb les

bases reguladores, aprovades mitjançant Ordre ACC/140/2021, de 25 de juny, i publicades

al DOGC núm. 8446 de data 30 de juny del 2021, i amb la convocatòria de subvencions,

aprovada per Resolució ACC/1173/2022, de 19 d’abril i publicada al DOGC núm. 8657 de 29

d’abril del 2022.  La quantitat sol·licitada era de 3.934,97euros.

L’entitat, el Departament d’Acció Climàtica  Alimentació i Agenda Rural en data 20 d’octubre

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

de 3.605,00 euros,  per fomentar la identificació i esterilització dels animals de companyia i

els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants. 

En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’acceptació de l’import de 3.605,00euros

concedits  per el Departament d’Acció Climàtica  Alimentació i Agenda Rural per fomentar la

identificació i esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els

municipis de menys de 10.000 habitants. 

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.

• Ordre ACC/140/2021, de 25 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les

subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia i els

serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants.

• Resolució ACC/1173/2022, de 19 d’abril, per la qual es convoquen les subvencions per

fomentar  la  identificació  i  l’esterilització  dels  animals  de  companyia  i  els  serveis

veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l’any 2022 (ref.

BDNS 621814).

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 el Departament d’Acció Climàtica,  Alimentació

i Agenda Rural, per import de 3.605,00 euros per al finançament de despesa corrent  per a

fomentar  la identificació i l’esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris

externs.

Segon.-Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.



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

calguin per l’execució dels presents acords.

Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.

Cinquè.- Comunicar a l’àrea de Medi Ambient i als serveis econòmics aquests acords per

al seu coneixement i als efectes oportuns.

RECURSOS

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2018/695)

4.- 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 d'atenció  psicològica a infants i adolescents en

situació de violència. Ampliació de pròrroga.-

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 4 de setembre de 2018 es va adjudicar el contracte
del servei d’atenció psicològica a infants i adolescents en situació de violència de l’àrea de
Benestar del Consell Comarcal a favor del Sr. AAT, amb NIF **4499***, per un import de
28.500,00€ anuals, IVA exempt, i una durada de dos anys, prorrogables anualment, amb un
màxim de dues pròrrogues.

L’inici d’execució del contracte va tenir lloc el dia 15 d’octubre de 2018 i la seva vigència,

incloses les dues pròrrogues previstes, finalitzava el dia 14 d’octubre de 2022.

Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, amb motiu d’una resolució de
l’Agència Tributària, es va disposar modificar el tipus d’IVA aplicable al servei, el qual va
passar al 10 %, amb la qual cosa la despesa anual del contracte passà a ser de 31.350,00€.,
IVA inclòs.

Per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2022 es va disposar   aprovar
novament l’expedient de contractació del servei i convocar-ne la licitació per procediment
obert amb diversos criteris de valoració  i tramitació ordinària.  L’anunci de licitació es va
publicar al perfil del contractant en data 4 de juliol de 2022 i en data 19 de juliol va finalitzar
el termini de presentació de proposicions.

Per acord de la Junta de Govern de data 11 d’octubre de 2022 i  atès que a causa de
diversos imprevistos en el  procediment d’adjudicació  no s’havia pogut  procedir  encara a
l’adjudicació i formalització del  contracte,  per tal de garantir la continuïtat en la prestació
del servei, en tractar-se d’un servei essencial, i atès que aquest s’havia  prestat de forma



satisfactòria,  es  va  disposar  prorrogar  de  manera  excepcional  el  contracte  fins  a  l’inici
d’execució del nou contracte i, en tot cas, per un període màxim de tres mesos a comptar
des del 15 d’octubre de 2022, a l’empara d’allò previst a l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 2 de novembre de 2022, va
acordar excloure de la licitació del nou contracte l’única oferta presentada a la licitació i
declarar-la deserta.

La directora tècnica de l’àrea de Benestar ha emès informe de data 15 de desembre de 2022
en el qual, per tal de garantir la garantir  la continuïtat en la prestació del servei mentre es
tramita novament el procediment de licitació del servei i atès que la pròrroga prevista a
l’article 29.4 de la Llei de 9/2017 és per un període màxim de 9 mesos, proposa ampliar la
pròrroga excepcional del contracte acordada per la Junta de Govern en data 11 d’octubre de
2022  per un període màxim de sis mesos  a comptar des de la finalització de la pròrroga
anterior o, si s’esdevingués abans, fins a l’adjudicació i formalització del nou contracte.

En data 15 de desembre de 2022 la tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a
l’àrea de Secretaria, ha emès informe jurídic favorable.

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 tant, el conseller delegat de l’àrea de Benestar Social proposa:



Primer.- Ampliar la pròrroga excepcional de tres mesos del contracte del servei d'atenció

psicològica a infants i adolescents en situació de violència, acordada per la Junta de Govern

en data 11 d’octubre,  per un termini màxim de sis mesos a comptar des del dia 15 de gener

de 2022, o si tingués lloc abans, fins a l’inici del nou contracte.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 8.029,70, IVA inclòs, amb càrrec a

l’aplicació pressupostària 40.2311.2279904 i una despesa màxima de 7.645,30€,  IVA inclòs,

amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2023.40.2311.2269901, corresponents ambdues al

pressupost de l’exercici 2023, per atendre les despeses derivades de l’esmentada pròrroga.

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

suficient en les aplicacions esmentades.

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat

Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de Benestar
Social del Consell Comarcal.

Cinquè.- 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


