
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  presentació  de  la  candidatura  i  sol·licitud  per  cobrir  part  dels  costos
d'execució de projectes aprovats per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria regulada per
l'ordre GAH/95/2016 del departament de Governació, Administracions Publiques i Habitatge
per a l'operació "Projecte d'especialització i  competitivitat territorial Costa Brava Pirineu de
Girona: Natura, cultura i Intel·ligència en xarxa. Comarca de l'Alt Empordà" a la Diputació de
Girona. -Aprovació.-

Fets

Atès que els 8 consells comarcals de les comarques gironines, juntament amb el Patronat de
Turisme Costa Brava Pirineu de Girona,  la Universitat de Girona i  el  Consorci  de les Vies
Verdes  han  estat  treballant  durant  més  de  set  mesos  per  tal  de   posar  en  comú   plans
d'actuacions i necessitats territorials per tal d'aconseguir consensuar un projecte d'especialització
i competitivitat territorial (PECT), enmarcat en el RIS3CAT i en el programa operatiu FEDER
de Catalunya 2014-2020. 

Atès  que  d'aquest  treball  en  comú  ha  sorgit  el  «Projecte  d’ESPECIALITZACIÓ  i
COMPETITIVITAT  TERRITORIAL  COSTA  BRAVA  PIRINEU  DE  GIRONA:  Natura,
cultura i intel·ligència en xarxa.»

Atès  que  les  comarques  Gironines  ofereixen  un  extens  catàleg  d’elements  patrimonials  i
naturals,  molts  dels  quals  són inaccessibles,  estan tancats  o  ubicats  en espais  molts  aïllats,
malgrat la seva perfecta integració en el paisatge i la seva consideració de recurs patrimonial,
amb un alt valor turístic. En aquest sentit, existeixen actuacions molt individualitzades, locals,
puntuals i no massa coordinades per donar a conèixer aquest patrimoni. Per altra banda, també
existeixen diverses xarxes d’itineraris i camins per a ésser utilitzats com a atractiu turístic per
se,  i  com a infrastructura  de mobilitat  amable,  atractiva i  slow per  part  dels turistes  de les
comarques gironines, per bé que sovint aquestes xarxes no estan connectades, utilitzen sistemes
de senyalització diversos, etc. Així doncs, amb aquesta operació es proposa posar en valor el
patrimoni natural i cultural, la connexió de les xarxes de camins, el treball en xarxa, i l’ús de les
noves tecnologies, i afavorir la participació i la cooperació dels agents turístics a través de 3
projectes: 

- la creació d'una xarxa de Camins Intel·ligents i accessibles
- la creació d’una sèrie de propostes per fer el patrimoni cultural i natural més accessible i

per a facilitar-ne la interpretació als turistes
- el  disseny i  implementació d’un model  de gestió de les destinacions turístiques que

incorpori la participació activa dels agents i el  desenvolupament d’eines d’innovació
oberta.  Alhora,  es  desenvoluparà  un  interfaç  pensat  per  millorar  l’experiència  dels
turistes un cop són al territori.

En síntesi,  el  PECT en el  qual se circumscriu aquesta operació ha de permetre  millorar els
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paràmetres i criteris actuals pel que fa al treball en xarxa de les destinacions turístiques, l’ús de
les  noves tecnologies  per  posar  en valor  el  patrimoni  monumental  gironí,  i  la  connexió de
xarxes  de  camins,   tot  fomentant  un  ús  sostenible  i  compatible  amb  la  resta  d’activitats
econòmiques i la comunitat local.

Atès que els objectius i resultats esperats de la operació

- Crear una xarxa de camins intel·ligents de les comarques gironines i generar productes 
per ser comercialitzats.

- Dissenyar un sistema global de gestió, informació, interpretació i accés del patrimoni  
gironí.

- Dissenyar  i  implementar  un  model  de  gestió  de  les  destinacions  turístiques  que  
incorpori la participació activa dels agents, i el desenvolupament d’eines d’innovació 
oberta. 

Atès que aquesta operació que presentem se circumscriu a la comarca de  l'Alt Empordà.  No
obstant, és molt important destacar que aquesta operació s’ha d’emmarcar en el context més
ampli  del  PECT Turisme de les comarques gironines,  que inclou totes les comarques de la
província de Girona amb la seva riquesa i diversitat de patrimoni cultural i natural, i aprofitant
el know-how adquirit en el desplegament de les xarxes d’itineraris existents en el territori. 

Atès l'informe positiu de la Cap d'Àrea de Turisme.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i

del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

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

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).

- 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).

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- 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  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del  govern  local

(LMMGL).
- Art. 31 del Reial de 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, així com els articles 8 i 9 del
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.

- ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a al
selecció de projectes d'especialització i competitivitat (PECT) emmarcats en la RIS3Cat i en
el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 

- Edicte  núm.  3879  de  la  Diputació  de  Girona,  que  fa  referència  a  la  convocatòria  del
DGAPH per al desenvolupament de Projectes d'especialització i  competitivitat territorial
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(PECT)  en  l'àmbit  local  dins  el  Programa  operatiu  FEDER  de  Catalunya  2014-2020,
estableix les bases per a la selecció i cofinançament de projectes dels ajuntaments i consells
comarcals i altres ens locals, universitats i entats sense finalitat lucrativa .

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent

ACORD

Primer.- Aprovar l'operació «Projecte  d'especialització i competitivitat territorial Costa Brava
Pirineu de Girona:Natura, cultura i intel.ligència en xarxa. Comarca de l'Alt Empordà » 2017-
2020 que s’annexa. 

Segon.- Que el pressupost i el detall del cofinançament previst de la operació és el següent:
Pressupost elegible de la operació: 306.033,00 €
Pressupost total (IVA inclòs): 340.433,73 €

Finançament previst de la operació:
Finançament propi: 110.908,98 € 
Finançament previst de la Generalitat / FEDER: 153.016,50€
Altre finançament previst (especificar quin, si s’escau): 0€
Finançament previst a la Diputació de Girona: 76.508,25 €

Tercer.- Sol·licitar  a la Diputació de Girona,  una subvenció d'import  76.508,25  euros,  per
cobrir part dels costos d'execució de projectes aprovats per la Generalitat de Catalunya en la
convocatòria  regulada  per  l'Ordre  GAH/95/2016  del  Departament  de  Governació,
Administracions  Públiques  i  Habitatge  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  a  la   l'operació
Projecte   d'especialització i  competitivitat  territorial  Costa  Brava  Pirineu  de Girona:Natura,
cultura i intel.ligència en xarxa. Comarca de l' Alt Empordà»

Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al President i al Gerent del Consell
Comarcal  de l'Alt  Empordà  per  a la  signatura  de quants  documents  siguin necessaris  per  a
l'execució del present acord.

Figueres, 14 de juny de 2016

El conseller delegat de l'àrea de turisme,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al requeriment per part de l'Ajuntament de la Jonquera de correcció d'error
material  existent en el text del  conveni  de col·laboració entre el  Consell  Comarcal  de l’Alt
Empordà i els Ajuntaments de La Jonquera, Peralada i Sant Pere Pescador per a l’execució del
Projecte Tècnic de Joventut Compartit any 2016.

Fets

Atès que per Acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 12.04.2016 s'aprova el
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de La
Jonquera, de Peralada i de Sant Pere Pescador per al desenvolupament del Projecte Tècnic de
Joventut Compartit 2016. Aquest es ratifica en el Ple de la corporació de data 29.05.2016.

Atès que en el conveni esmentat s'estableix que cadascun dels ajuntaments assumeixen part del
cost  d'aquesta  figura  tècnica  en  funció  de  les  seves  necessitats,  funcions,  responsabilitats  i
dedicació. La part que manca per tal de poder finançar el cost total del tècnic/a de joventut
l'aportarà el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Atès que per part de la Junta de Govern Local de l'ajuntament de La Jonquera es va adoptar
acord en data 12.05.2016 notificat al Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 20.05.2016
(RE 2016/4824) en virtut del qual es requeria al Consell Comarcal que:

«… corregeixi l'error material en la determinació de l'aportació de l'ajuntament de la Jonquera
en el finançament del projecte Tècnic de Joventut Compartit i que practiqui nova notificació de
l'acord on hi consti el text íntegre d'aquest, és a dir hi figurin les aportacions de tots els ens,
dada no només legalment exigible en compliment de la normativa de procediment administratiu
sinó també en aplicació del principi de transparència de les resolucions administratives.
Aixi com, modificar el text del conveni signat substituint l'aportació que hi consta per la nova
aportació una vegada corregit l'import de l'aportació d'aquest ajuntament.»

Atès que el Projecte Tècnic de Joventut Compartit és un projecte que desenvolupa el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà. Aquest projecte es desenvolupa a través de l'àrea de Joventut del
Consell.

Atès que el Projecte Tècnic de Joventut Compartit té per objectiu el d'impulsar les polítiques de
joventut  en els  municipis de la nostra comarca mitjançant  la figura d’un tècnic de joventut
compartit entre diferents municipis. 

Atès que aquest any 2016 el municipi de La Jonquera ens sol·licita formar part del Projecte
Tècnic de Joventut Compartit.
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Atès que el  tècnic referent  en accions juvenils  de La Jonquera,  el  senyor  Xavier Díaz,  ens
manifesta  que  la  necessitat  de  l'Ajuntament  és  que  el  tècnic/a  de  Joventut  que  realitzi  les
aquestes funcions al municipi de La Jonquera tingui una dedicació de mitja jornada laboral.

Atès que una vegada realitzada la consulta al Departament de Recursos Humans del CCAE,
aquest comunica que el cost d'un tècnic/a de Joventut pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà
per tal de desenvolupar les tasques referents a Joventut a mitja jornada des del mes de març a
desembre és desglossa de la següent forma:

- 17.871,97 € - 10 mesos de salari i costos de la Seguretat Social.

- 1.604,06 € - despeses de quilometratge a La Jonquera.

- 2.680,79 € - despeses d'estructura (15% sobre el cost del tècnic/a).

Total cost: 22.156,82 €

Atès que pel que fa a la dedicació horària del tècnic/a de Joventut al municipi de La Jonquera es
distribuirà de la següent forma: 

-  16  h  presencials  al  municipi  els  dimecres,  divendres  i  dissabtes.  (Aquests  dies  es  poden
modificar en funció de les necessitats del municipi i del Consell Comarcal).

- 7 h de treball al Consell Comarcal de preparació, coordinació i disseny de les tasques, funcions
i projectes a desenvolupar i implementar.

Atès que pel que fa a les funcions i tasques que ha de desenvolupar al municipi  relacionades
amb l'àmbit juvenil el tècnic/a Compartit de Joventut tindrà la supervisió i direcció tècnica  del
Consell Comarcal a través de la figura del Tècnic Comarcal de Joventut.

També es coordinarà i treballarà amb xarxa amb la resta de tècnics de joventut i altres agents
que treballin amb joves per tal de compartir recursos, projectes, metodologies i activitats.

Atès que el cost que ha d'assumir l'ajuntament de La Jonquera per tal de tenir un/a tècnic/a
Compartit de Joventut, de març a desembre, a mitja jornada serà de 15.000,00 €. La diferència
per tal de finançar el 100% del cost del tècnic/a de Joventut al municipi l'assumirà el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.

Vist l'informe de data 1 de juny de 2016, emès per Joan Salellas Soler, Tècnic de l'Àrea de
Joventut i el Sr. Josep M. Marcé Company, Gerent del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 

Fonaments de dret

a) Articles 6 i 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener.
b) Article 4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
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Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
c) Article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
d) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
e) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
f) Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (TRLFPC).
g) 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).
h) 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).
i) 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).
j) Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
k) Pla Comarcal de Joventut (PCJ/2009-2011) aprovat per acord comarcal plenari de data 7 de
juliol de 2009.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent

ACORD

Primer.- Desestimar la petició efectuada per part de l'ajuntament de La Jonquera relativa a la
correcció d'error  material  en  la  determinació  de  l'aportació  d'aquest  Ajuntament  en  el
finançament del projecte Tècnic de Joventut Compartit, en considerar-se correcte l'import de
15.000,00  €  establert  en  el  conveni  d'acord  amb  les  consideracions  de  l'informe  de  data
01.06.2016 que consta en l'expedient  i  que a afectes de motivació s'incorpora en el present
acord.

Segon.- Pels  mateixos  motius  abans  indicats  desestimar  la  petició  de  l'ajuntament  de  La
Jonquera  de modificació del text del conveni aprovat per part del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.

Tercer.-  Estimar  la  petició  efectuada  per  part  de  l'ajuntament  de  La  Jonquera  relativa  a
practicar una nova notificació de l'Acord on hi consti el text íntegre d'aquest.

Quart.- Notificar el present Acord a l'Ajuntament de La Jonquera i a les àrees administratives
d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell Comarcal.

Cinquè.- Sotmetre aquest acord a ratificació pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en
la propera sessió que tingui lloc. 
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Figueres, 14 de juny de 2016 

El conseller delegat de l'àrea de Joventut,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de transport escolar des de diferents municipis de
la comarca a les escoles Sol i Vent i CEE Mare de Déu del Mont, de Vilafant. a) Aprovació de
l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La tècnica de cultura i ensenyament del Consell Comarcal ha emès informe de data 23 de maig
de 2016,  justificatiu de la necessitat de contractació del servei de transport escolar de la ruta
Santa Llogaia d'Alguema- escola Sol i Vent de Vilafant- Navata- CCE Mare de Déu del Mont
de Vilafant.

S'han  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei.

Fonaments de dret

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP), modificat pel RD773/2015, de
28 d'agost.

- Reial  Decret  817/2009,  de 8 de maig,  que desenvolupa parcialment  la Llei  30/2007,  de
contractes del sector públic.

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).

Per  tot  això,  la  consellera  delegada  de l'àrea  d'Ensenyament  proposa a  la  Junta  de Govern
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar,  d'acord  amb  allò  disposat  a  l'article  110  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient
de contractació administrativa que té per objecte la contractació del servei de transport escolar
de la ruta Santa Llogaia d'Alguema- escola Sol i Vent de Vilafant - Navata- CCE Mare de Déu
del Mont de Vilafant.

Segon.-  Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques, adjunts a la proposta, reguladors de la contractació de l'esmentat servei.

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte, per procediment obert i tramitació
ordinària,  d'acord  amb  allò  previst  a  l'article 169  i  següents  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de
licitació és de 156,00€ per servei/dia, IVA exclòs.

La durada del contracte serà des de l'inici del curs 2016/2017 fins al final del curs 2019/2020 i
es podrà prorrogar per al curs 2020/2021.

Quart.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 16.646,70€, que inclou l' IVA i les possibles modificacions, amb càrrec
a l'aplicació 35.3262.22799 del pressupost. 

Cinquè- Anunciar la present licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal i en el
BOP de Girona

Sisè.- Obrir un termini de presentació de proposicions de vint-i-sis dies naturals a comptar des
del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP i en el perfil del contractant

Setè- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord. 

Figueres, 14 de juny de 2016

La consellera delegada de l'àrea
d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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	c) Article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
	Primer.- Desestimar la petició efectuada per part de l'ajuntament de La Jonquera relativa a la correcció d'error material en la determinació de l'aportació d'aquest Ajuntament en el finançament del projecte Tècnic de Joventut Compartit, en considerar-se correcte l'import de 15.000,00 € establert en el conveni d'acord amb les consideracions de l'informe de data 01.06.2016 que consta en l'expedient i que a afectes de motivació s'incorpora en el present acord.

