
R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/1163)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA DE COMUNICACIÓ

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  contracte  dels  serveis  professionals  de  publicitat  institucional  amb

Editorial l'Empordà SLU.- Pròrroga.-

Antecedents de fet

La Junta  de  Govern  del  Consell  Comarcal,  en  sessió  de  data  30  de  març  de  2021,  va

adjudicar el contracte del serveis professionals de publicitat institucional mitjançant premsa

escrita d'abast comarcal a favor d’Editorial l’Empordà SLU, amb NIF núm. B17091711, per un

import  màxim  de  21.632,00€,  IVA  exclòs i,  26.174,72€ IVA  inclòs,  un  preu  unitari  de

20,80€/mòdul i una durada de dos anys, prorrogables per un any més.

El contracte es va formalitzar en data 20 d'abril de 2021.

L'inici de la prestació va tenir lloc en data 1 de maig de 2021.

En data 30 d'abril de 2023 finalitza el termini d’execució del contracte.

A l'apartat D del quadre de característiques, en relació amb la clàusula tercera del PCAP, es

preveu la possibilitat d'una pròrroga anual. 

El gerent del Consell Comarcal ha emès informe de data 18 de gener de 2022 en el qual

proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis

objecte del contracte i  la vigència de la seva necessitat.

En data 18 de gener de 2023 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
• 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  del  Consell

Comarcal  d'acord  amb  allò  establert  a  la  Disposició  addicional  segona  de  la  Llei  de
Contractes del Sector Públic.

Proposta d’acord

Per tant, proposo a la Junta de Govern Local: 

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del serveis

professionals de publicitat institucional mitjançant premsa escrita d'abast comarcal subscrit

amb Editorial l’Empordà SLU.

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l’1 de maig  de 2023 al 30

d’abril del 2024.

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

import  màxim  de  13.087,36€,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  l’aplicació  20.9201.22602  del

pressupost,  i amb la periodificació següent:

Exercici Import, IVA inclòs

2023 (De maig a desembre) 8.724,91 €

2024 (De gener a abril) 4.362,45 €



En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2024 resta condicionada a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent.

Tercer.- Facultar  la Presidència i la Gerència 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:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/1163 )

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA DE COMUNICACIÓ

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al contracte de serveis professionals de publicitat institucional mitjançant

premsa escrita d'abast comarcal amb Noves Edicions Altempordaneses SLU.- Pròrroga

Antecedents de fet

La Junta  de  Govern  del  Consell  Comarcal,  en  sessió  de  data  30  de  març  de  2021,  va

adjudicar el contracte del serveis professionals de publicitat institucional mitjançant premsa

escrita d'abast comarcal a favor de Noves Edicions Altempordaneses  SLU, amb NIF núm.

B17736448, per un import  màxim de 21.632,00€, IVA exclòs i,  26.174,72€ IVA inclòs,  un

preu unitari de 20,80€/mòdul i una durada de dos anys, prorrogables per un any més.

El contracte es va formalitzar en data 20 d'abril de 2021.

L'inici de la prestació va tenir lloc en data 1 de maig de 2021.

En data 30 d'abril de 2023 finalitza el termini d’execució del contracte.

A l'apartat D del quadre de característiques, en relació amb la clàusula tercera del PCAP, es

preveu la possibilitat d'una pròrroga anual. 

El gerent del Consell Comarcal ha emès informe de data 18 de gener de 2022 en el qual

proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis

objecte del contracte i  la vigència de la seva necessitat.

En data 18 de gener de 2023 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
• 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  del  Consell

Comarcal  d'acord  amb  allò  establert  a  la  Disposició  addicional  segona  de  la  Llei  de
Contractes del Sector Públic.

Proposta d’acord

Per tant, proposo a la Junta de Govern Local: 

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del serveis

professionals de publicitat institucional mitjançant premsa escrita d'abast comarcal subscrit

amb  Noves Edicions Altempordaneses  SLU.

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l’1 de maig  de 2023 al 30

d’abril del 2024.

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

import  màxim  de  13.087,36€,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  l’aplicació  20.9201.22602  del

pressupost,  i amb la periodificació següent:

Exercici Import, IVA inclòs

2023 (De maig a desembre) 8.724,91 €

            2024 (De gener a abril) 4.362,45 €



En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2024 resta condicionada a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent.

Tercer.- Facultar  la Presidència i la Gerència 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: 08/JS/rs (Núm. Exp:2022/168)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/168 relatiu a Reintegrament definitiu  de part de l'import pagat en

concepte de la subvenció atorgada per desenvolupar activitats  de foment i  promoció  de

l'esport a la comarca de l'Alt Empordà per a l'any 2019, al Consell Esportiu Alt Empordà.

Fets

Atès que en data 12 de febrer del 2019, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va atorgar a

l'entitat Consell Esportiu de l'Alt Empordà una subvenció per import de 20.000,00 euros per

a l'execució de les activitats de foment i promoció de l’esport a la comarca de l’Alt Empordà

per  a  l’any  2019,  amb  un  cost  total  previst  de 40.000,00  euros,  tal  com  s’exposa  a

l’expedient 2019/0165.

Atès que en data 10 de desembre de 2019, el beneficiari va presentar, mitjançant registre

d'entrada  2019/13881, la justificació econòmica total de les activitats de foment i promoció

de l’esport a la comarca de l’Alt Empordà per a l’any 2019 per un import total de 20.000,00

euros. Tal i com consta a la normativa reguladora, l'import a justificar ha de ser 40.000,00

euros.

Atès que d'acord amb el que preveuen les bases d’execució del pressupost, el sota signant

va comprovar que els justificants s'adequaven a la finalitat de la subvenció concedida, i que

l'import de la subvenció s'havia destinat íntegrament a finançar aquesta actuació. El compte

justificatiu estava degudament omplert, amb la totalitat de les dades sol·licitades i signat pel

responsable de l'entitat. La justificació econòmica presentada pel Consell Esportiu de l’Alt

Empordà era d’un total de 40.105,81 €.



Atès que en data 17 de gener de 2022, l’àrea d’Intervenció del Consell Comarcal,  emet

informe de Control permanent de caràcter obligatori elaborat en compliment de l’apartat 2.3

del Pla Anual de control financer respecte l'exercici 2019: Control financer de subvencions i

ajuts concedits, en què es proposa el reintegrament parcial de la subvenció esmentada per

que els ingressos de l'activitat subvencionada per part de l'entitat Consell Esportiu de l’Alt

Empordà excedeixen en 11.719,19 euros als ingressos declarats en el compte justificatiu que

varen presentar en el seu moment, per la qual cosa es recomana l’inici d’un procediment de

reintegrament parcial de la subvenció atorgada.

Atès que en data 15 de febrer de 2022, la Junta de Govern del Consell Comarcal aprova

iniciar un expedient de reintegrament per un import de 11.719,19 € més els interessos que

corresponguin  al  Consell  Esportiu  de  l’Alt  Empordà  a  causa  del  sobre  finançament  de

l’activitat per aquest import a tenor dels apartats 1 i 2 de l’art, 51 de la Llei 38/2003 de 17

de novembre, General de Subvencions.

Atès que en data 16 de febrer de 2022 i registre de sortida 2022-1411, el Consell Comarcal

de l’Alt Empordà notifica a l’entitat Consell Esportiu de l’Alt Empordà, la resolució d’aquest

expedient d’inici  de reintegrament i  se li  concedeix un termini  de 15 dies hàbils  perquè

presenti les al·legacions que estimi oportunes.

Atès que en data 8 de març de 2022 i registre d’entrada 2022-2808, l’entitat Consell Esportiu

de l’Alt Empordà presenta les al·legacions a l’expedient de reintegrament, on demana que

siguin acceptades en temps i forma i que siguin suficients per justificar la realitat de les

despeses incorregudes per fer front a l'activitat subvencionada, així com a motivació per la

qual no es va poder declarar el compte justificatiu. A més, també es demana que s’anul·li la

proposta de reintegrament parcial incoada.

Atès que en data 9 de juny del 2022 i registre de sortida 2022-5424, el Consel l Comarcal de

l’Alt Empordà sol·licita a l’entitat Consell Esportiu de l’Alt Empordà que aporti en el termini

de 15 dies hàbils la següent documentació:



• Que s’aporti de nou el compte justificatiu de les despeses realitzades i dels ingressos

obtinguts  per  a  la  realització  de  les  activitats  subvencionades,  afegint  i

comptabilitzant en els diferents resums les despeses i ingressos de les factures que

s’esmenten a les al·legacions presentades i que pugen la quantitat de 11.818,73 €.

• Que  s’aporti  una  nova  relació  classificada  de  les  despeses  de  l'activitat

subvencionada afegint i detallant on s'imputen cadascuna d’aquestes despeses que

fa referència el Consell Esportiu de l’Alt Empordà.

• Que es justifiqui  en quines activitats  de la memòria d’actuació  presentada estan

relacionades les despeses detallades en les al·legacions.

• Que es presentin les factures detallades en aquestes al·legacions (han de complir

amb  els  requisits  establerts  pel  RD  1619/2012,  de  30  de  novembre,  pel  qual

s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació).

• Que es presentin els  corresponents justificants  de pagament bancari  del  compte

titularitat de l’ens de cadascuna d'aquestes despeses, o en el cas de pagament en

efectiu de despeses inferiors o iguals a 2.500,00 €, la documentació acreditativa del

rebut  per  part  del  creditor,  degudament  signat  i  datat  amb  la  identificació  del

subjecte deutor que efectua el pagament.

• Declaració jurada per part del representant legal de l’entitat Consell Esportiu de l’Alt

Empordà  conforme  que  les  factures  imputades  s’han  destinat  a  l’objecte  de  la

subvenció i que tots els documents i dades que s’aporten són certs i verídics.

Atès  que  en  data  8  de  juliol  del  2022  i  registre  d’entrada  2022-9653,  l’entitat  Consell

Esportiu  de  l’Alt  Empordà,  presenta  la  documentació  acreditativa  a  fi  de  justificar  el

compliment dels requisits pels quals es va concedir la subvenció indicada en relació a unes

despeses  imputables  per  import  d’11.818,73€  que  no  es  consideraven  degudament

justificades i que van motivar la proposta de reintegració. En concret es presenta: 



• Nou compte  justificatiu  de despeses  i  ingressos,  amb inclusió  de  les  relatives  a

l’import indicat d’ 11.818,73 € que s’esmenten en les al·legacions presentades. En

aquest  document  s’inclou  la  relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat

subvencionada amb inclusió de les partides relatives a l’import indicat d’11.818,73 €

identificades amb la nomenclatura A.

• Justificació  de  quines  activitats  de  la  memòria  d’actuació  estan  relacionades  les

despeses indicades en el punt anterior mitjançant escrit explicatiu.

• Factures detallades en les al·legacions presentades per aquest CEAE, acompanyades

dels correlatius justificants de pagament.

• Declaració jurada per part del representant legal de l’entitat Consell Esportiu de l’Alt

Empordà conforme les factures imputades s’han destinat a l’objecte de la subvenció

i que tots els documents i dades que s’aporten són certs i verídics.

Atès que en data 22 de setembre de 2022, el Consell Esportiu de l’Alt Empordà presenta el

Compte Justificatiu Simplificat de Subvencions segons model vigent del Consell Comarcal de

l’Alt Empordà (Subv. Inferiors a 60.000,00 euros).

Revisada la documentació aportada per l’entitat s’ha comprovat que consta la documentació

sol·licitada, per la qual cosa procedeix a desestimar part de les al·legacions presentades i

finalitzar l’expedient sense més tràmit, tal com assenyala al següent quadre, de manera que

el procediment de reintegrament hauria d’abastir la quantitat de 10.355,22 €.

En data 14 de desembre de 2022, s’emet informe favorable per part del tècnic de l’àrea de

Joventut i Esports, a seguir amb el procediment de reintegrament de la quantitat 10.355,22

€ més els interessos que corresponguin, a causa del sobre finançament de l’activitat per

aquest import. 



Tanmateix  en  data  10  de  gener  de  2023,  la  interventora  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt

Empordà, emet informe adherint-se a les conclusions efectuades per l’òrgan gestor de la

subvenció, emès en data 14 de desembre de 2022. 

Segons la disposició addicional 46 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre de pressupostos

generals  de  l’estat  per  a  l’any  2022  fixa  l’interès  de  demora  aplicable  en  matèria  de

subvencions en el 3,75%, i segons la disposició addicional 42 de la Llei 31/2022, de 23 de

desembre de pressupostos  generals  de l’estat  per a  l’any 2023 fixa l’interès de demora

aplicable en matèria de subvencions en el 4,06%.

L’interès  de  demora  és  calcula  des  del  30  de  març  de  2019  (pagament  bestreta  a

l’interessat) fins a data 31 de gener de 2023 (aprovació de l'acord de reintegrament per la

Junta de govern del Consell Comarcal). 

Una vegada aplicat l'interès de demora l’import total a retornar per part de l'entitat Consell

Esportiu de l’Alt Empordà és d’11.427,33 €. Aquest import d’11.427,33 euros és el resultat

de la suma de 406,54 euros més 11.020,79 euros que es desglossa en els dos quadres

següents:

Atès que en data 29 de març de 2019, es va efectuar el pagament de la primera bestreta
per import de 10.000,00 euros, es calcula l’interès de demora de la part indegudament
rebuda per aquest concepte (primera bestreta);

Data inici: 29 de març del 2019

Data fi: 31 de gener de 2023

Import: 355,22 euros

Tipus de deute: Reintegres subvencionables

Data inici Data
venciment

Període Tipus Principal Interessos

30/03/2019 31/12/2022 1.373 dies 3,75% 355,22 euros 50,10 euros

01/01/2023 31/01/2023 31 dies 4,06% 355,22 euros 1,22 euros

TOTAL 406,54  euros



L’import dels 10.000,00 euros correspon als interessos de demora de la segona bestreta:

Data inici: 15 de maig de 2020

Data fi: 31 de gener de 2023

Import: 10.000,00 euros

Tipus de deute: Reintegres subvencionables

Data inici Data
venciment

Període Tipus Principal Interessos

16/05/2020 31/12/2022 960 dies 3,75% 10.000,00 euros 986,30 euros

01/01/2023 31/01/2023 31 dies 4,06% 10.000,00 euros 34,49 euros

TOTAL 11.020,79 euros

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  Proposta

d’Acord. 

Consideracions

La legislació aplicable és la següent

• Reial Decret  424/2017, de 28 d’abril, pel que se regula el règim jurídic del control

intern a les entitats del Sector Públic Local.

• Resolució de 30 de juliol de 2015 de la  Intervenció General de l’Administració de

l’Estat. 

• Bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2019, aprovades pel Ple del

Consell Comarcal en data 27 de novembre de 2018.



• L’article 51 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de subvencions. 

• L’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l’article 92 del Reial decret

887/2006, de 21 de juliol,  pel  qual s’aprova el  Reglament de la Llei  General  de

Subvencions estableixen les causes de revocació de la subvenció per incompliment

de l’obligació de justificar els fons obtinguts.

• Els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, i els articles 94 a 101

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol estableixen el procediment de reintegrament.

• L’article  38.2  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,

determina l’interès de demora aplicable en matèria de subvencions.

• La disposició addicional 46 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre de pressupostos

generals de l’estat per a l’any 2022 fixa l’interès de demora aplicable en matèria de

subvencions en el 3,75%.

• La disposició addicional 42 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre de pressupostos

generals de l’estat per a l’any 2023 fixa l’interès de demora aplicable en matèria de

subvencions en el 4,06%.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Estimar part de les al·legacions presentades pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà,

en relació a l’expedient de revocació i reintegrament parcial de la subvenció atorgada per

desenvolupar activitats de foment i promoció de l'esport a la comarca de l'Alt Empordà per a

l'any  2019,  per  import  de  mil  quatre-cents  seixanta  tres  euros  amb  cinquanta  cèntims

(1.463,50€).



Segon.-  Desestimar part  de  les  al·legacions  presentades  pel  Consell  Esportiu  de  l’Alt

Empordà,  en  relació  a  l’expedient  de  revocació  i  reintegrament  parcial  de  la  subvenció

atorgada per desenvolupar activitats de foment i promoció de l'esport a la comarca de l'Alt

Empordà per a l'any 2019, consistent en la pèrdua del dret a cobrament per import de deu

mil tres-centes cinquanta cinc euros amb vint-i-dos cèntims (10.355,22 €).

Tercer.- Declarar l'obligació de reintegrar un import de 10.355,22€ en concepte de principal

per la subvenció pagada, i un import de 1.072,11 € en concepte d'interessos de demora,

fent un total d’onze mil quatre-cents vint-i-set euros amb trenta-tres cèntims (11.427,33 €). 

Quart.- Requerir al  Consell  Esportiu de l’Alt  Empordà l’import d’11.427,33 €, consignant

aquest  import  al  pressupost  d’enguany.  El  desglossament  d’aquest  import  s’exposa  a

continuació:

Atès que en data 29 de març de 2019, es va efectuar el pagament de la primera bestreta
per import de 10.000,00 euros, es calcula l’interès de demora de la part indegudament
rebuda per aquest concepte (primera bestreta);

Data inici: 29 de març del 2019

Data fi: 31 de gener de 2023

Import: 355,22 euros

Tipus de deute: Reintegres subvencionables

Data inici Data
venciment

Període Tipus Principal Interessos

30/03/2019 31/12/2022 1.373 dies 3,75% 355,22 euros 50,10 euros

01/01/2023 31/01/2023 31 dies 4,06% 355,22 euros 1,22 euros

TOTAL 406,54  euros

L’import dels 10.000,00 euros correspon als interessos de demora de la segona bestreta:

Data inici: 15 de maig de 2020

Data fi: 31 de gener de 2023



Import: 10.000,00 euros

Tipus de deute: Reintegres subvencionables

Data inici Data
venciment

Període Tipus Principal Interessos

16/05/2020 31/12/2022 960 dies 3,75% 10.000,00 euros 986,30 euros

01/01/2023 31/01/2023 31 dies 4,06% 10.000,00 euros 34,49 euros

TOTAL 11.020,79 euros

El reintegrament esmentat s'ha de satisfer d'acord amb el que disposa l’article 68 i 69 del

Reglament General de Recaptació i l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,

General Tributària, en els terminis següents: 

Les quantitats indicades han de fer-se efectives en els terminis següents: 

a) Si rebeu la notificació entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de recepció de la

notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest dia no fos hàbil, fins l'immediat dia

hàbil següent. 

b) Si rebeu la notificació entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de recepció de la

notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest dia no fos hàbil, fins l'immediat

el dia hàbil següent. 

Transcorregut  aquest  termini  sense  haver-se  produït  el  reintegrament  de  la  quantitat

percebuda indegudament es procedirà a la recaptació per via executiva.

El pagament s'ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte ES02 2100 0013

7902 0084 7518 del Consell  Comarcal  de l’Alt Empordà indicant el  nom del beneficiari  i

l'expedient que consta a la resolució d'atorgament.

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  aquest  acord  al  Consell  Esportiu  de  l’Alt  Empordà  i  l'Àrea  de  Serveis

Econòmics 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.»

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2022/2026)

JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D'ACORD  DE LA PRESIDENTA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis de manteniment del programari de l’empresa
ABSIS INFOMÀTICA SLU. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet 

El cap de l’àrea de Noves Tecnologies del Consell Comarcal ha emès informe memòria de

data 11 de gener de 2023 en què es proposa la contractació dels serveis de manteniment

del programari  de l’empresa ABSIS INFORMÀTICA SLU  (Sicalwin, Aytosfactura,  Simplifica

amb Actes i Acords, AbsArxiu, Connector MUX, Connector eNotum i Firm@) per procediment

sense publicitat ni concurrència.

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.

6.1 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 

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 a la Junta de Govern Local:

Primer. Aprovar l’informe memòria emès pel cap de l’àrea de Noves Tecnologies del Consell

Comarcal.

Segon.  Iniciar l’expedient de contractació dels serveis de manteniment del programari de

l’empresa ABSIS INFORMÀTICA SLU (Sicalwin, Aytosfactura, Simplifica amb Actes i Acords,

AbsArxiu, Connector MUX, Connector eNotum i Firm@).

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,  mitjançant  tramitació  ordinària, per  procediment  negociat  sense

publicitat ni concurrència, per raons de protecció de drets d’exclusiva, inclosos els drets de

propietat intel·lectual i industrial, la licitació dels serveis de manteniment del programari de

l’empresa ABSIS INFORMÀTICA SLU,  amb un pressupost base de licitació de 18.815,50€,

IVA inclòs, dels quals 15.550,00€ corresponent al preu del contracte i 3.265,50€ a l’IVA, i

una durada d’un any.



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

18,815,50€, amb càrrec a l’aplicació 20.920.,2279902 del pressupost vigent.

Setè.- Convidar l’empresa ABS INFORMÀTICA SLU, empresa habilitada per la legítima titular

dels drets sobre el programari per tal que dugui a terme el desenvolupament de la prestació

objecte del contracte, perquè en el termini de deu dies naturals a comptar des del següent a

la recepció de la invitació pugui presentar la seva proposició.

Vuitè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell

Comarcal per tal que l’empresa convidada pugui accedir als plecs i a la resta d’informació

necessària per presentar la seva proposta.

Novè. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per  a l’execució del present acord.

Desè. Comunicar  el  present  acord  a  l’àrea  de  Serveis  Econòmics  i  a  l’àrea  de  Noves

Tecnologies 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.»

Figueres, a la data de la signatura electrònica



R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2023/159)

PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient númro 2023/159 relatiu a la sol·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de

Girona per la construcció del centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà

Fets

1.-  Vist  que la  normativa  vigent  en matèria  de  protecció  animal  obliga  als  municipis  a

disposar de centres d’acollida d'animals abandonats o perduts amb instal·lacions adequades

i  amb  prou  capacitat,  o  convenir  la  realització  d'aquest  servei  amb  ens  locals

supramunicipals o amb altres municipis.

2.- La gran majoria de municipis de l’Alt Empordà han delegat al Consell Comarcal aquest

servei  i  aquest  l’executa  mitjançant  contracte  amb  una  entitat  externa.  Malgrat  les

instal·lacions  d’aquesta  entitat  compleixen  amb  els  requisits  mínims  establerts  per

normativa, ja fa molts anys que estan construïdes i a més, estan localitzades dins l’entorn

urbà de Figueres.

3.- Vist que unes instal·lacions noves augmentaran considerablement la qualitat de vida dels

animals i eliminaran les eventuals molèsties que actualment poden causar al veïnat.

4.- Vist que el CCAE té previst construir un centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt

Empordà, segons el Projecte bàsic i executiu redactat per l'arquitecta del Consell Comarcal

de l'Alt Empordà, Sra. Trini Bonaterra Batlle, aprovat pel Ple del CCAE a la sessió celebrada

el dia 26 de setembre de 2017, destinat a recollir i controlar els animals abandonats, perduts

o ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà

serà el titular del Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà.



5.- Vist que l'equipament s'emplaçarà en una finca propietat del CCAE situada en el terme

municipal de Pedret i Marzà, la qual és idònia per aquest ús.

6.- Vist que el CCAE  ha rebut un ajut del Pla únic d'obres i serveis de la Generalitat de

Catalunya per a l'anualitat 2022 per tal de finançar una part de la instal·lació d'interès pels

municipis de la comarca i que, segons el DECRET 139/2022, de 26 de juliol, de modificació

del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució

del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, que afecta els terminis

d'execució i de justificació dels projectes subvencionats que tenen assignades les anualitats

2020, 2021 o 2022, els projectes subvencionats que tenen assignades les anualitats 2021 o

2022 s'han d'executar no més tard del 30 de juny dels anys 2023 i 2024, respectivament, i

s'han  de  justificar  no  més  tard  del  31  de  juliol  del  mateix  any.  Aquests  terminis  són

improrrogables.

7.- Vist el projecte i la planificació de finançament que té el CCAE.

8.-  Vista  la  possibilitat  de  rebre  una  subvenció  nominativa  per  part  de  la  Diputació  de

Girona.

9.- En data 25 de gener de 2023 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Medi Ambient

10.-  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 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 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions.

• 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).

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

públiques.

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 la sol·licitud de subvenció nominativa per un import de 250.000 € a la

Diputació de Girona per la construcció del centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt

Empordà.

Segon.- Facultar indistintament a la presidenta, senyora Sónia Martínez i Juli i al gerent el

senyor Josep M Marcé i Company perquè realitzin tants actes i gestions com calguin.

Tercer.- Notificar aquest acord amb indicació dels recursos corresponent a la Diputació de

Girona per al seu coneixement i 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:11/OS/TB/NO/sg  (Núm. Exp:2022/605)
ASSUMPTE: Rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria  com a centre  d'interpretació natural (2a Fase), en el municipi
de  Vilafant,  incloses  en  l’Operació  (GO03-000830)  de  «Conservació,  foment  i  desenvolupament  del  patrimoni
natural i cultural de l’Alt Empordà, en el marc del PO FEDER 2014-2020, eix 6

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/605 relatiu al contracte de les obres de  Rehabilitació del Mas de
Palol Sabaldòria  com a centre  d'interpretació natural (2a Fase), en el municipi de Vilafant ,
que s’inclou en l’Operació (GO03-000830) de «Conservació, foment i desenvolupament del
patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, en el marc del PO FEDER 2014-2020, eix 6,
convocatòria  regulada  per  l’Ordre  GAH/45/2016,  de  7  de  març».  Proposta  relativa  a  la
penalització per incompliment del termini per a l'execució de les obres.

Antecedents

Atès que en data 26 de maig de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Vilafant, per a la gestió i execució de les
accions del  projecte  de  Rehabilitació  del  Mas  de  Palol  Sabaldòria   com  a  centre
d'interpretació natural (2a Fase), en el municipi de Vilafant, i amb data 30 de juliol de 2018
es va signar l’addenda a l’esmentat conveni.

Atès que en data 27 de juliol de 2021 es va signar el contracte amb  «Moiras Serviobra S.L.,
amb NIF B67390369» per l'execució de les obres corresponents al projecte per un import de
165.405,87€ dels quals  136.699,07€  es corresponen al preu del contracte i 28.706,80€ a
l'IVA, amb una durada de 5 mesos.

Atès que l’1 de setembre de 2021, juntament amb l’empresa adjudicatària «Moiras Serviobra
S.L,  es  va  signar  l’acta  de  comprovació  del  replanteig  per  a  l’inici  de  les  obres  a  dalt
referenciades.



Atesa la sol·licitud de pròrroga de data 3 de gener de 2022 amb ID Registre: ENTRA-2022-
84 per part de l’empresa adjudicatària de les obres,  «MOIRAS SERVIOBRA S.L.», on s’insta
a l’òrgan contractant per finalitzar les obres en el temps màxim previst en el contracte.

Atès que en el punt D.2 del QCT s’indica que es podrà concedir pròrroga per termini màxim
de 25 dies, previ l’informe favorable de la Direcció facultativa de l’obra. 
Vist l’informe emès per la Direcció facultativa de l’obra, el Sr. Joan Falgueras Font, en data
17 de gener de 2022, on s’informa favorablement l'autorització de la pròrroga de finalització
dels treballs motivada per tercers, i així atendre l'afectació en el calendari global de l'obra,
de gairebé dos mesos d'absència d'instal·lador.

Atès que en data 1 de febrer de 2022 l’òrgan de contractació, la Junta de Govern Local del
Consell  Comarcal,  acorda  aprovar  la  pròrroga  sol·licitada  en  l’execució  de  les  obres  i
finalitzar-les en el temps màxim previst, el dia 8 de març de 2022.

En data 26 de març de 2022 el Director facultatiu de l’obra i responsable del contracte, Sr.
Joan  Falgueras  Font  i  la  Direcció  executiva  de  l’obra,  Xavier  Pujol  Serra  subscriuen  el
certificat  final  d’obra  conforme  l'execució  material  de  les  obres  ressenyades  han  estat
realitzades  sota  la  seva  inspecció  i  control  de  total  conformitat  amb  les  prescripcions
tècniques i administratives aprovades  i d'acord amb el que disposa la normativa vigent, que
e les obres s'adeqüen a la normativa d'obligat compliment que els hi és d'aplicació, que es
troben totalment acabades i en condicions de posar-les en servei, i per tant, pot efectuar-se
la seva recepció.

Atesa, l'acta de recepció de l'obra de data 25 d’abril de 2022, en què consta que les obres
estan  acabades  de  total  conformitat  amb  les  prescripcions  tècniques  i  administratives,
degudament aprovades que han servit de base per a la seva contractació execució i s’ha
comprovat a més, que la obra es troba en bon estat,  amb l’assistència de la Sra. Trinitat
Bonaterra i Batlle representant de la intervenció a la comprovació material de la inversió.

Atès l’informe tècnic emès pel Director facultatiu de l’obra i responsable del contracte, Sr.
Joan Falgueras Font, en data 28 de desembre de 2022  en els quals s’informa sobre les
causes de la demora de les obres, des del dia 8 de març de 2022 fins a la data del certificat
final. El resultat són 18 dies de retard de l’execució imputables al contractista.

Atès el plec de condicions administratives particulars i en la posterior pròrroga aprovada, i
segons l’article 193 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en base al preu del contracte,



que ascendeix a 136.699,07€, IVA exclòs, determina que s’imposi una penalització de 82,02
EUR/dia, atenent el criteri de la penalització que és a raó de 0,60 EUR per cada 1.000,00
EUR del preu del contracte, IVA exclòs. La imposició de la penalitat per demora de 82,02
€/dia, pels 18 dies de demora resulten l’import de 1.476,36 EUR. 

En data 13 de gener de 2023 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea de
serveis tècnics.

En data 24 de gener de 2023 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea de
turisme.

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  Proposta
d’Acord.

La present proposta de resolució del conseller de l’àrea és en els mateixos termes que la
resolució que s’adopti.

Fonaments de dret

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

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

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

• 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 de Contractes del Sector Públic 9/2017 de 8 de novembre.

• Reial decret legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

• Contracte administratiu i Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte
amb signatura de data 27 de juliol de 2021.

Proposta d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  



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

Primer. Incoar procediment per a la imposició de penalitats a l’empresa «Moiras Serviobra
S.L.,  amb  NIF  B67390369», per  l’incompliment  del  termini  d’execució  de  les  obres  de
Rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria  com a centre  d'interpretació natural (2a Fase), en
el municipi de Vilafant, per un import de 1.476,36 EUR, mil quatre-cents setanta-sis euros
amb trenta-sis cèntims.

Segon.  Concedir tràmit d’audiència a l’empresa «Moiras Serviobra S.L.», per tal que en el
termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la notificació dels presents acords
pugui formular per escrit, i a través de representant degudament acreditat, les al·legacions
que estimin pertinents.

Tercer.- Proposar la retenció parcial de la garantia presentada per l’empresa adjudicatària
de l’obra de dit import de penalització per incompliment de termini d’execució del contracte.

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 aquesta resolució a l’empresa «Moiras Serviobra S.L.» i a l’Ajuntament
de Vilafant.

Sisè.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.

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:13/JMM/mm (Núm. Exp:2022/443)

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA

Identificació         de         l’expedient  

Expedient  número  2022/443  relatiu  a  la  concessió  de  subvencions  en  règim  de

concurrència  no  competitiva  de  menjador  escolar  adreçat  a  l’alumnat  d’ensenyament

obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats

amb fons públics per al curs 2022-2023.

Antecedents     de     fet  

Atès que el Consell Comarcal té delegades, per acord de Govern ACORD GOV/128/2021 de

31 agost i acceptada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 24 de maig de 2022 en els

termes publicats en BOP del núm. 5457 de 20 de juny de 2022, quant a la gestió del servei

escolar de transport i el servei escolar de menjador.

D'acord amb la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència

competitiva i no competitiva per ajuts individuals de menjador escolar adreçat a l’alumnat

d’ensenyament  obligatori  i  de  segon  cicle  d’educació  infantil  escolaritzats  en  centres

educatius sufragats amb fons públics per al curs 2022-2023, aprovada per Junta de Govern

Local en data 19 d’abril de 2022 i publicada al BOP núm 81 de data 24 d’abril de 2022.

Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2022 es va rectificar la previsió

total en la convocatòria del curs 2022-2023 a 2.860.329,34€. Aquesta quantia és de caràcter

ampliable segons l’Art. 58.2 del reglament de la llei General de Subvencions, tal i com consta

a l’apartat segon, dels crèdits pressupostaris de la convocatòria.

Per acord de Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2022 (Exp. núm. 2022/443)

es van concedir les subvencions en règim de concurrència no competitiva (Escola d’Educació

Especial Mare de Déu del Mont) i concurrència competitiva per ajuts individuals de menjador

escolar  adreçat  a  l’alumnat  d’ensenyament obligatori  i  de segon cicle  d’educació  infantil

escolaritzats  en  centres  educatius  sufragats  en  fons  públics  pel  curs  2022-2023  (de



setembre  a  desembre  de  2022  i  de  gener  a  juny  de  2023)  per  un  import  total  de

2.559.482,43€, que es desglossa de la següent manera:

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR (Concurrència competitiva):

PERÍODE IMPORT
Setembre 2022 – Desembre 2022 AFES 595.677,37€
Gener 2023 – Juny 2023 AFES 890.975,70€
Setembre 2022 – Desembre 2022 EMPRESES adjudicatàries 323.293,77€
Gener 2023 – Juny 2023 EMPRESES adjudicatàries 485.799,59€
TOTAL 2.295.746,43€

MENJADOR OBLIGATORI (Concurrència no competitiva) del Centre d’Educació Especial Mare

de Déu del Mont:

PERÍODE IMPORT
Setembre 2022 – Desembre 2022 105.494,40€
Gener 2023 – Juny 2023 158.241,60€
TOTAL 263.736,00€

La suma total dels ajuts atorgats (concurrència competitiva i concurrència no competitiva)

en l’expedient 2022/443 són:

TIPUS AJUT SETEMBRE  –
DESEMBRE 2022

GENER – JUNY
2023

TOTAL

Ajut  individual  de  menjador
(Concurrència competitiva) AFES

595.677,37€ 890.975,70€ 1.486.683,07€

Ajut  Individual  de  menjador
(Concurrència  competitiva)
EMPRESES adjudicatàries

323.293,77€ 485.799,59€ 809.093,36€

Menjador Obligatori (Concurrència no
competitiva)  Centre  Educació
Especial Mare de Déu del Mont

105.494,40€ 158.241,60€ 263.736,00€

TOTAL Ajut Individual de menjador 2.295.746,43€
TOTAL Menjador Obligatori CEE 263.736,00€
TOTAL AIM + MO CEE 2.559.482,43€



A inici del curs 2022-2023 era imprescindible prestar el servei de menjador escolar a les

escoles de tota  la comarca de l’Alt  Empordà i  atès  que fins  el  19 de maig de 2022 el

Departament d’Educació no va publicar la Resolució EDU/1468/2022 de 17 de maig de 2022

que determinava el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador i amb motiu

que aquesta Resolució modificava el preu de menú substancialment, es va decidir aturar la

tramitació de la licitació del servei de menjador escolar (Exp. núm. 2022/1358), quedant

afectat el servei de menjador i monitoratge en horari interlectiu al migdia.

Arrel de les circumstàncies esmentades anteriorment es va haver de contractar per mitjà de

diversos  contractes  menors  la  continuïtat  de  la  prestació  del  servei  de  menjador  i
monitoratge en horari interlectiu del migdia, que corresponen a les escoles i imports que es

detallen a continuació:

NÚM. EXP. CENTRE ESCOLAR CONCEPTE IMPORT
2022/1415 ESC Santa Cecília Setembre – Desembre 2022 4.208,40€
2022/2248 ESC Santa Cecília Gener – Març 2023 4.057,20€
2022/1416 ESC Palau Santa Eulàlia Setembre – Desembre 2022 8.402,30€
2022/2246 ESC Palau Santa Eulàlia Gener – Març 2023 6.587,60€
2022/1417 ESC Puig Esquers Setembre – Desembre 2022 5.558,40€
2022/2247 ESC Puig Esquers Gener – Març 2023 4.477,60€
2022/1418 ESC Les Clisques Setembre – Desembre 2022 11.459,52€
2022/2245 ESC Les Clisques Gener – Març 2023 9.072,12€
2022/1569 ESC Pous i Pagès Setembre – Desembre 2022 2.348,64€
2022/2241 ESC Pous i Pagès Gener – Març 2023 1.891,96€
2022/1635 ESC Teresa de Pallejà Setembre – Desembre 2022 2.120,30€
2022/2240 ESC Teresa de Pallejà Gener – Març 2023 1.891,96€
2022/1420 ESC Vallgarriga Setembre – Desembre 2022 2895,03€
2022/2243 ESC Vallgarriga Gener – Març 2023 2405,73€
2022/1650 ESC Josep Peñuelas del Río Setembre – Desembre 2022 2324,18
2022/2244 ESC Josep Peñuelas del Río Gener – Març 2023 2364,95€
TOTAL Setembre – març 72.065,89€

Per acord de Ple de 24 de gener de 2023 (Exp. Núm. 2022/1358) s’aprova la retroacció de la

licitació de menjador escolar i monitoratge a la comarca de l’Alt Empordà, 3r trimestre del



curs 2022-2023, curs 2023-2024 i curs 2024-2025, alliberant d’aquesta manera els imports

de la licitació, que per anys, es detallen de la següent manera:

Any 2023 1.169.611,20€

3r trimestre curs 2022-2023 (abril – juny 2023) 479.348,85€

Abril 2023 134.217,68€

Maig 2023 191.739,54€

Juny 2023 153.391,63€

                  curs 2023-2024 (setembre – desembre 2023) 690.262,35€

Any 2024 1.754.416,80€

Any 2025 1.052.650,08€

TOTAL 3.976.678,08€

Per acord de Ple de data 26 d’abril de 2022 (Exp. núm. 2022/728) es va acceptar la proposta

de finançament provisional  dels  serveis de transport  escolar  i  menjador escolar  pel  curs

2022-2023  que  atorga  la  Generalitat  i  es  detallen  per  menjador  escolar,  els  imports

següents:

TIPUS AJUT IMPORT
Menjador Obligatori (concurrència no competitiva) 788.161,50€
Monitoratge i preu diari menjador escolar superior 6.181,00€
Ajut Individual de menjador (concurrència competitiva) 2.325.290,35€
TOTAL MENJADOR 3.119.632,85€

La  diferència  entre  l’import  que  consta  a  la  proposta  de  finançament  provisional  del

Departament d’Educació i l’import concedit fins a data d’avui, en els expedients exposats

anteriorment, es detalla de la següent manera:

CONCEPTE PROPOSTA
FINANÇAMENT
GENERALITAT

CONCEDIT DIFERÈNCIA

Ajut  Individual  de  menjador
(concurrència competitiva) concedit

2.325.290,35€ 2.295.746,43€ 29.543,92€

Menjador  Obligatori  (concurrència  no
competitiva) concedit

788.161,50 263.736,00€ 524.425,50€



Monitoratge  i  preu  diari  menjador
escolar superior

6.181,00€ 72.065,89€ -65.884,89€

3.119.632,85€ 2.631.548,32€ 488.084,53€

Del quadre anterior es desprèn la conclusió que hi ha un import disponible de 488.084,53€

encara per adjudicar.

Per partides pressupostàries i per anys quedaria de la següent manera:

Partida pressupostària Import

Any 2022 (curs 2022-2023) 35 3263 48002 1.281.947,67€

Ajuts  individuals  de  menjador  (concurrència
competitiva) Setembre – desembre AFES

595.677,37€

Ajuts  individuals  de  menjador  (concurrència
competitiva)  Setembre  –  desembre  EMPRESES
adjudicatàries

323.293,77€

Menjador  obligatori  (concurrència  no
competitiva)  CEE  Mare  de  Déu  del  Mont.
Setembre – desembre 

105.494,40€

Contractes  menors  monitoratge  i  preu  diari
menjador escolar superior Setembre – desembre

39.316,77€

Import disponible 218.165,36€

Any 2023 (curs 2022-2023) 35 3263 48002 1.837.685,18€

Ajuts  individuals  de  menjador  (concurrència
competitiva) Gener – Juny AFES

890.975,70€

Ajuts  individuals  de  menjador  (concurrència
competitiva)  Gener  -  Juny  EMPRESES
adjudicatàries

485.799,59€

Menjador  obligatori  (concurrència  no
competitiva) CEE Mare de Déu del Mont. Gener -
Juny 

158.241,60€

Contractes  menors  monitoratge  i  preu  diari
menjador escolar superior Gener - Juny

32.749,12€

Import disponible 269.919,17€

Suma dels imports disponibles 488.084,53€



Arrel d’aturar la licitació i no poder tenir a inici del curs escolar 2022-2023 els contractes

adjudicats a les empreses guanyadores de la mateixa, es va requerir a les empreses que

estaven prestant el servei de menjador escolar, fins aquell moment, per a que continuessin

prestant-lo, amb els imports i número d’expedient que es detallen a continuació:

LOT EMPRESES EXPEDIENT GENER ABRIL 2023

LOT 1 EUREST 19/1901 39.009,60€

LOT 3 SERHS FOOD 19/1902 75.175,20€

LOT 4 SERHS FOOD 19/1903 120.060,00€

LOT 6 FUNDESPLAI 19/1904 49.008,96€

LOT 2 SERHS FOOD 19/1913 38.966,40€

LOT 7 SERHS FOOD 19/1915 85.903,20€

LOT 8 SERHS FOOD 19/1916 137.905,20€

LOT 5 SERUNION 19/1914 72.069,12€

TOTAL: 618.097,68€

Els imports que consten per lots, són imports calculats a màxims on hi consten tant ajuts

individuals de menjador com menjador obligatori.

Per iniciar la licitació (Exp 2022/1358) es va demanar a les escoles si volien que la gestió del

menjador escolar la continués prestant el Consell  Comarcal  i  van haver centres que van

decidir sortir de la gestió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.



En els imports que es van concedir a les empreses, com és un càlcul a màxims, els imports

que es poden anul·lar són els següents:



Atès que en data d’avui encara resta per adjudicar Menjador Obligatori (concurrència no

competitiva) per un import total de 619.870,00€ per tot el curs 2022-2023, detallat de la

següent manera:





A l’aplicació  pressupostària  35 3263 48002 "Menjador  escolar  curs 2022-2023" hi  ha un

import de 1.837.685,18€ que restant els imports concedits de gener – juny 2023 desglossats

amb quadres anteriors, queda com segueix:

Gener – Juny 2023 1.837.685,18€
Ajuts  individuals  de  menjador  (concurrència
competitiva) AFES

890.975,70€

Ajuts  individuals  de  menjador  (concurrència
competitiva) EMPRESES adjudicatàries

485.799,59€

Menjador  obligatori  (concurrència  no
competitiva) CEE Mare de Déu Mont

158.241,60€

Servei menjador i monitoratge 32.749,12€
TOTAL CONCEDIT 1.567.766,01€
RESTA 269.919,17€

L’import total pendent d’adjudicar per menjador obligatori (concurrència competitiva) a dia

d’avui és de 619.870,00€ per tot el curs escolar 2022-2023 i ja que hem constatat que hi

ha un romanent de  488.084,53€,  i  que per l’any 2023 és de  269.919,17€ es podria

adjudicar  l’import  de  247.903,40€ que  correspon  als  ajuts  de  menjador  obligatori,  en

concurrència  no  competitiva,  pel  període  de  setembre  a  desembre  de  2022  i  en  una

concessió  posterior,  s’adjudicaria  371.966,60€  pel  període  de  gener  a  juny  de  2023,

condicionat al finançament del Departament d’Ensenyament.

Per l’exercici 2023 la despesa resta condicionada a l'existència del crèdit adequat i suficient a

l’aplicació 35.3263.48002.

D’acord amb l’article 25.1.c) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,

aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, correspon a la comarca l’exercici de

les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d’altres, l’Administració

de  la  Generalitat;  aquestes  delegacions  o  encàrrecs  han  d’anar  acompanyats  de  la

transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. 



D’altra banda, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix a l’article 159.5 que els

consells  comarcals  poden  assumir  la  gestió  dels  serveis  de  transport,  dels  serveis  de

menjador escolar i d'altres serveis escolars d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

El finançament per a la prestació de les competències delegades es fa per transferència,

d'acord amb el règim regulador en la matèria.

El  finançament de les competències delegades es fa per cursos escolars  mitjançant una

resolució  de  la  persona  titular  del  departament  competent  en  matèria  d'educació  que

autoritzarà la transferència corresponent al cost total de cadascun dels serveis prestats per

delegació, així com l'import corresponent al finançament de les despeses de gestió.

Atès que l’òrgan instructor del procediment es el Consell Comarcal de l’Alt Empordà que

tramita i gestiona la convocatòria de subvencions mitjançant l'àrea gestora. L'àrea gestora

es  l'àrea  de  cultura  i  ensenyament  que  realitza  d’ofici  totes  les  actuacions  que  estimi

necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de de les dades, en virtut de

les quals s’ha de dictar la resolució.

Atès  que la  tècnica de  cultura  i  ensenyament com a  òrgan  instructor  constata  que els

beneficiaris compleixen tots el requisits necessaris per accedir a les subvencions, d’acord

amb la informació de la qual es disposa.

En aquesta proposta només es contemplen les  sol·licituds presentades i  baremades que

compleixen els requisits establerts en la convocatòria.

En data 27 de gener de 2023 s’ha emès informe favorable  per part del tècnic de l’àrea

d'Ensenyament.

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  Proposta

d’Acord.



Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments     de     dret  

• Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els

Consell  Comarcal  poden  assumir  la  gestió  dels  serveis  de  transport  i  menjador

escolar.

• L'article  8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat  d'establir  un conveni

individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca. 

• Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents

públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.

• Acord de Govern ACORD GOV/ 128/2021 de 31 agost i acceptada pel ple del consell

Comarcal en sessió de 24 de maig de 2022 en els termes publicats en BOP del núm.

5457 de 20 de juny de 2022, quant a la gestió del servei escolar de transport i el

servei escolar de menjador.

• Convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  en  règim  de  concurrència

competitiva i  no competitiva per ajuts  individuals de menjador  escolar  adreçat  a

l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats

en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2022-2023 aprovada per

Junta de Govern Local en data 19 d’abril de 2022 i publicada al BOP num 81 de data

24 d’abril de 2022.

Proposta      d’acord     de     la Junta     de     Govern Local.  

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



Primer.- Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2022es va rectificar la

previsió  total  en  la  convocatòria  del  curs  2022-2023  a  2.860.329,34  €.  Ampliada  la

convocatòria del curs per un import de  259.303,51 €. Per tant autoritzar la despessa de

259.303,51 € a l'aplicació pressupostària 35.3263.48002.

Segon.-  Concedir  les subvencions  en  règim  de  concurrència  no  competitiva adreçat  a

l’alumnat  d’ensenyament  obligatori  i  de  segon  cicle  d’educació  infantil  escolaritzats  en

centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2022-2023 per un import total de

247.903,40 €.

Tercer.-  Comunicar  aquesta  resolució  als  ens  gestors,  a  les  famílies i  als  centres

d'ensenyament corresponents únicament a efectes de facilitar la informació necessària per al

desenvolupament del bon funcionament del centre, sense que se'n pugui fer ús diferent i

sempre donant  compliment  al  previst  a la  Llei  Orgànica 3/2018,  de 5 de desembre, de

protecció de dades de caràcter personal garantia de drets digitals, i resta de la normativa

corresponent. Així com als sol·licitants afectats per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà i es farà efectiu

una vegada rebudes les certificacions corresponents, quedant condicionat el mateix a:

- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.

L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan

l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre. 

Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari

no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la llei 38/2003, de

17 de novembre, general de subvencions.

Cinquè.-Disposar  amb  càrrec  a  l’aplicació  35.3263.48002  l’import  de 247.903,40  €  que

correspon de setembre a desembre 2022, i efectuar els ajustos comptables corresponents,

d’acord amb la taula següent:



MENJADOR
OBLIGATORI  CURS
2022-2023

CODI CENTRE NIF Setembre-desembre

17000241 AFA ESC FLUVIANETS G17245390 461,50

17000354 AFA ESC JOAN REGLA G17230004 6.249,60

17008641 AFA ESC CABANES G17857798 4.158,81

17000871 AFA ESC RUIZ AMADO G17491424 2.584,20

17007907 AFA ESC JOANA D'EMPURIES G17728320 14.731,20

17008006 AFA ESC AMISTAT G17775644 2.286,00

17008808 AFA ESC CARME GUASCH G17951773 1.404,00

17006711 AFA ESC M. ANGELS ANGLADA G17494543 3.628,80

17001103 AFA ESC SALVADOR DALI G17205220 878,40

17001279 AFA ESC SANT PAU G17285388 871,20

17001164 COR DE MARIA R1700038A 1.779,84

17001191 LA SALLE R0800055F 22.777,01

17001206 ESCOLAPIES FIGUERES G65801904 16.339,92

17002028 AFA  ESC  MONTSERRAT
VAYREDA (LLADO)

G17620659 4.680,00

17002077 AFA ESC POMPEU FABRA G17414160 426,24

17002089 AFA ESC LLERS G17507187 28.080,00

17002624 AFA ESC MARTI INGLES G17687161 378,00

17002740 AFA ESC RAMON MUNTANER G17253436 10.359,36

17003124 CENTRE ESCOLAR EMPORDA F17028945 10.273,63

17003628 AFA ESC LLAGUT G17308917 13.104,00

17003768 AFA ESC TERRAPRIMS G17114893 17.236,80

17004190 AFA ESC SOL I VENT G17283995 5.943,60

17006836 AFA ESC LES MELIES G17646506 3.484,80

17004207 AFA ESC SANTIAGO RATES G17271776 6.592,32



17004049 ESC VENTALLÓ (AJUNT.) P1722400G 2.005,75

180.714,98

SERHS FOOD AREA,
SL CENTRE NIF Setembre-desembre

17004128 ESC PUIG SEGALAR B59803825 464,34

17004220 ESC ELS VALENTINS B59803825 3.296,16

17002260 ESC JOAQUIM VALLMAJO B59803825 8.004,96

17002004 ESC J. PEÑUELAS DEL RIO B59803825 6.121,44

17000019 ESC LLUIS M. VIDAL B59803825 3.296,16

17003227 ESC SANT SEBASTIA B59803825 2.030,40

17001361 ESC TERESA DE PALLEJA B59803825 8.004,96

17000068 ESC EL FAR B59803825 10.679,82

17004098 ESC TORRE D'EN REIG B59803825 2.354,40

44.252,64

EUREST CENTRE NIF Setembre-desembre

17004232 ESC JOSEP DE RIBOT OLIVAS B58062027 8.946,72

8.946,72

SERUNION CENTRE NIF Setembre-desembre

17001383 ESC JOAQUIM GIFRE A59376574 9.751,14

9.751,14

FUNDESPLAI CENTRE NIF Setembre-desembre

17002879 ESC LES CLISQUES G61096368 4.237,92

4.237,92

TOTAL MO : 247.903,40

Setembre-desembre

AMPA  –  CENTRES  –
AJUNTAMENTS 180.714,98



EMPRESES 67.188,42

Sisè.- Establir que els directors dels centres així com els ens gestors hauran de comunicar al

Consell Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el

curs escolar. Així mateix, el director del centre, i si s'escau el President/a i Secretari/a de

l'AFA, quan finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el

Consell Comarcal.

Setè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions

com calguin per executar el present acord. 

Vuitè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons 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  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


