
2.- 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  gestió  de  les  xarxes  socials  del  Consell
Comarcal.- a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La  gerència  del  Consell  Comarcal  ha  emès  informe  de  data  3  d'octubre   justificatiu  de  la
necessitat  de  contractar  el  servei  de  gestió  de  les  xarxes  socials  corporatives  del  Consell
Comarcal.

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  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, aquesta Presidència  proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD

Primer.-Aprovar, d'acord amb allò disposat a l'article 110 del RD 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 gestió de les xarxes
socials del Consell Comarcal.

Segon.  - Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  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 cotnracte, per procediment obert i tramitació
ordinària,  d'acord  amb  allò  previst  a  l'article  157  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.

A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de
licitació és de 6.000,00€/any.

La durada del contracte serà de dos anys a comptar des de la seva formalització i es podrà
prorrogar per un any més.



Quart.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació corresponent a l'exercici 2017,
per un import  màxim de 7.260,00€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.22602 del
pressupost.

Cinquè,.- Anunciar la present licitació en el perfil del contractant i en el BOP de Girona.

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

Figueres, 18 d'octubre de 2016

El President, 

Ferran Roquer i Padrosa

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



3.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  conveni  de col·laboració entre el Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà i
l'Ajuntament d'Agullana per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.-
Aprovació.-

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal. 

L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant  conveni  marc,  signat  el  29 de juliol  de 2014,  els  ajuntaments  interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016,  va  aprovar  un  nou  conveni marc  entre  el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de  la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament d'Agullana ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i l'adhesió
al nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions públiques.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).



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

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

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

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat  energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntamentd'Agullana.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntamentd'Agullana i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu
coneixement i als efectes adients.

Cinquè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per tal  de donar  compliment  al  que estableix l'article  8.1.f  de la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres,  31 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig

http://www.altemporda.org/


4.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  conveni  de col·laboració entre el Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà i
l'Ajuntament de Boadella i les Escaules per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica
municipal.- Aprovació.-

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal. 

L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant  conveni  marc,  signat  el  29 de juliol  de 2014,  els  ajuntaments  interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016,  va  aprovar  un  nou  conveni marc  entre  el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de  la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament de Boadella i les Escaules ha aprovat la resolució del conveni de l'any
2014 i l'adhesió al nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat
energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions públiques.



• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).
• Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat  energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Boadella i
les Escaules.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules i a l'àrea d'Intervenció del
CCAE per al seu coneixement i als efectes adients.

Cinquè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per tal  de donar  compliment  al  que estableix l'article  8.1.f  de la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres,  31 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig

http://www.altemporda.org/


5.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de El
Port  de  la  Selva  per  a  l'elaboració  del  Document  Únic  de  Protecció  Civil  Municipal
(DUPROCIM).-

Fets

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones  i  els  béns  i  donar  resposta  adequada  a  les  possibles  situacions  d’emergència  del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.

La Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya diu que els ajuntaments resten obligats a elaborar i
implantar el Pla de protecció civil municipal, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova  el  contingut  mínim per  a  l'elaboració  i  homologació  dels  plans  de  protecció  civil
municipals, estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. 

El passat dia 24 de maig de 2016 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
conveni MARC entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca que
ho sol·licitin, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim). 

L’Ajuntament de El Port de la Selva ha aprovat el conveni per a l'elaboració del Document Únic
de Protecció Civil Municipal(DUPROCIM) i ens ha sol·licitat la seva redacció.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).
• Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

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



ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a   l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM) a  subscriure  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i
l’Ajuntament de El Port de la Selva.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat  a l’Ajuntament de El  Port  de la Selva i  a  l'àrea d'Intervenció del
CCAE per al seu coneixement i als efectes adients.

Cinquè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per tal  de donar  compliment  al  que estableix l'article  8.1.f  de la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres, 25 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig

http://www.altemporda.org/


6.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la resolució per no ser possible la seva execució en els termes del conveni,
dels  convenis  de  col·laboració  per  a  la  prestació  del  servei  d'elaboració,  implantació  i
actualització de Plans de Protecció Civil, entre els 54 Ajuntaments que els van subscriure i el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Fets

La Llei  4/1997,  de 20 de maig,  de protecció civil  de Catalunya,  estableix que els  Consells
Comarcals han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de protecció
civil.

En compliment d'aquesta Llei, l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
va confeccionar, elaborar, revisar i actualitzar els Plans de Protecció Civil de 54 municipis de la
comarca, que mitjançant conveni ens van encarregar la seva redacció.

El  Decret  155/2014,  de  25  de  novembre,  aprova  el  contingut  mínim  per  l'elaboració  i
homologació dels plans de protecció civil municipals i estableix el procediment per a la seva
tramitació  conjunta,  i  les  modificacions  respecte  als  procediments  i  continguts  dels  plans
anteriors  en  un nou  document  únic  de  protecció  civil(DUPROCIM)  que  permet  incloure
diferents plans en matèria de protecció civil i trametre'ls conjuntament. Aquest nou document
pretén ser un instrument més àgil i facilitar la tasca de planificació en l'àmbit municipal.

Atesos els canvis que ha sofert aquesta temàtica, i amb l'entrada en vigor del DUPROCIM, els
54 convenis per a l'elaboració,  implantació i  actualització dels plans de protecció civil,  que
tenim subscrits amb els ajuntaments i que es relacionen a continuació, no es poden executar en
els termes que es van signar.



En data 24 de maig de 2016, el Ple del CCAE, va aprovar un conveni marc per a l'elaboració del
Document  Únic de Protecció Civil(DUPROCIM) que permet  encarregar la seva redacció al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà a través de la contractació d'un servei extern.

Vist l'informe favorable de la cap de l'àrea de Medi Ambient.

Fonaments de dret

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

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• 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  26/2010,  del  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions

públiques de Catalunya.
• Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració

i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la
seva tramitació conjunta.

Municipi data conveni Municipi data conveni

AGULLANA 04/09/07 ORDIS 11/12/07

AVINYONET  DE PUIGVENT ÓS 29/08/05 PALAU-SAVERDERA 20/05/11

BÀSCARA 12/09/06 PAU 07/08/06

BOADELLA I LES ESCAULES 02/05/05 PEDRET  I MARZÀ 26/09/07

BORRASSÀ 02/05/05 PERALADA 22/08/05

CABANELLES 02/05/05 PONT  DE MOLINS 03/10/07

CADAQUÉS 20/10/11 PONT ÓS 30/01/06

CANT ALLOPS 10/10/07 PORT  DE LA SELVA 02/05/05

CAPMANY 07/08/06 RABÓS 30/11/05

CAST ELLÓ D'EMPÚRIES 27/11/07 RIUMORS 26/09/07

CIST ELLA 27/01/10 ROSES 23/10/06

COLERA 27/12/15 SANT  CLIMENT  SESCEBES 02/05/05

DARNIUS 29/08/05 SANT  LLORENÇ DE LA MUGA 05/06/06

EL FAR D'EMPORDÀ 28/06/05 SANT  MIQUEL DE FLUVIÀ 26/04/11

ESPOLLA 28/08/06 SANT  MORI 28/08/07

FORT IÀ 08/08/05 SANT  PERE PESCADOR 05/03/07

GARRIGÀS 07/08/06 SAUS 31/07/06

GARRIGUELLA 14/06/11 T ERRADES 02/05/05

LA JONQUERA 18/05/11 T ORROELLA DE FLUVIÀ 01/10/07

LA VAJOL 05/03/07 VENT ALLÓ 05/08/05

L'ESCALA 03/04/12 VILADAMAT 26/08/05

LLADÓ 22/05/06 VILAFANT 28/11/05

LLANÇÀ 12/09/07 VILAMACOLUM 07/08/06

LLERS 05/03/07 VILAMANISCLE 31/07/06

MASARAC 07/03/11 VILANANT 14/06/11

MOLLET  DE PERALADA 30/11/05 VILAÜR 28/08/07

NAVAT A 22/12/11 VILA-SACRA 02/05/05



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

ACORD

Primer.  - Resoldre  per  no  ser  possible  la  seva  execució  en  els  termes  del  conveni  els  54
convenis de col·laboració subscrits entre els ajuntaments relacionats i el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà, per a la prestació del servei d'elaboració, implantació i actualització de Plans de
Protecció Civil. 

Segon  .- Donar trasllat  d'aquest  acord als  ajuntaments  relacionats i  a l'àrea d'Intervenció del
CCAE per al seu coneixement.

Tercer.- Sotmetre el present acord a la ratificació del proper Ple que tingui lloc.

Quart.-   Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Figueres, 31 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



7.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud d'una subvenció al Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació  de  Girona,  DIPSALUT,  per  al  finançament  d'accions  lligades  a  l'ocupació
remunerada de persones en el marc del programa Salut i Crisi 2016-2017, per Ajuntaments, i
ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona. Opm10 (LE2106/179)

Fets

ATÈS que el passat 10 d'octubre de 2016 es va publicar en el BOP de Girona número 194
l'edicte d'aprovació de les bases específiques  reguladores de subvencions del suport econòmic
per  al  finançament  d'accions  lligades  a  l'ocupació  remunerada  de  persones  en  el  marc  del
programa  Salut  i  Crisi  2016-2017  per  ajuntaments,  i  ens  locals  supramunicipals  de  la
demarcació de Girona Opm10 (LE2016/179)

ATÈS que el passat 14 d'octubre de 2016 es va publicar en el BOP de Girona número 197
l'edicte d'aprovació de la convocatòria del suport econòmic per al finançament d'accions lligades
a l'ocupació remunerada de persones  en el  marc  del  programa Salut  i  Crisi  2016-2017 per
ajuntaments, i ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona Opm10 (LE2016/179)

ATÈS que l'objectiu d'aquesta convocatòria és regular la línia de subvencions que concedeix
DIPSALUT en el marc d'intervenció proposat pel programa «Salut i Crisi» als Ajuntaments i als
ens  locals  supramunicipals  per  al  finançament  de  dispositius,  nous  o  existents  (accions,
estratègies, programes, plans, mecanismes....) destinats a promoure l'ocupació remunerada de
persones afectades per la Crisi, que s'hagin dut a terme entre el 16 d'octubre de 2016 i el 15
d'octubre de 2017. .

ATÈS que l'Àrea de Benestar Social ha dissenyat un projecte que porta el nom de «Oficis per la
comunitat: noves oportunitats per sortir de la crisi» amb el qual participarà a la convocatòria
esmentada anteriorment

VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar en data 25 d'octubre de 2016 en que
informa favorablement a la sol·licitud d'una subvenció al  Organisme Autònom de Salut Pública
de la Diputació de Girona, DIPSALUT.

Fonaments de dret

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

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

• BOP de Girona número 194 l'edicte d'aprovació de les bases específiques  reguladores de
subvencions  del  suport  econòmic  per  al  finançament  d'accions  lligades  a  l'ocupació
remunerada de persones en el marc del programa Salut i Crisi 2016-2017 per ajuntaments, i



ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona Opm10 (LE2016/179).
• BOP de Girona número 197 l'edicte d'aprovació de la convocatòria del suport econòmic per

al  finançament  d'accions  lligades  a  l'ocupació  remunerada  de  persones  en  el  marc  del
programa  Salut  i  Crisi  2016-2017  per  ajuntaments,  i  ens  locals  supramunicipals  de  la
demarcació de Girona Opm10 (LE2016/179)

• LLEI 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

ACORD

Primer.  - Aprovar la sol·licitud de subvenció per un import màxim de 64.182,00 € en el marc de
la  convocatòria  del  suport  econòmic  per  al  finançament  d'accions  lligades  a  l'ocupació
remunerada de persones en el marc del programa Salut i Crisi 2016-2017 per ajuntaments, i ens
locals supramunicipals de la demarcació de Girona Opm10 (LE2016/179) per a l'any 2016.

Segon.  - Aprovar el projecte elaborat per l'Àrea de Benestar que porta el nom de «Oficis per la
comunitat:  noves  oportunitats  per  sortir  de  la  crisi»  el  qual  servirà  per  participar  a  la
convocatòria  per al finançament d'accions lligades a l'ocupació remunerada de persones en el
marc del programa Salut i Crisi 2016-2017

Tercer.- Facultar  indistintament  el  president,  senyor,  Ferran  Roquer  i  Padrosa,  i  el  gerent,
senyor, Josep M. Marcé i Company, per realitzar tants actes i gestions com calgui per executar
el present acord.

Figueres, 31 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



8.- 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'ajuda  a  domicili  del  Consell  Comarcal.-  a)
Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La directora tècnica de l'àrea de Benestar Social ha emès informe de data 11 d'octubre de 2016,
justificatiu de la necessitat i de les característiques del contracte del servei d'ajuda a domicili del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

S'han  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
condicions tècniques.

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  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Socials 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 d'ajuda a domicili del
Consell Comarcal.

Segon.  - Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  condicions
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,  d'acord
amb allò previst a l'article 157 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.

A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de
licitació s'estableix en un preu unitari de 16,79€/hora, IVA exclòs.



La despesa derivada d'aquesta contractació, corresponent a l'exercici 2017, per un import màxim
de 354.496,73€, IVA (21%) inclòs, serà amb càrrec a l'aplicació 40.2314.22799 del pressupost.

El termini d'execució del contracte serà des de l'1 de febrer de 2017 fins al 31 de desembre de
2018.

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

Cinquè.- Obrir un termini de recepció 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.

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

Figueres, 31 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de 
Serveis Socials,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



9.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al Conveni de Pràctiques entre el Consell  Comarcal  de l'Alt Empordà i  la
Facultat d'Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona per a la realització de les
pràctiques de l'alumne Santiago Miquel Lorenzo Cordero durant el curs 2016-2017.

Fets

L’alumne  Santiago Miquel  Lorenzo Cordero,  amb DNI 41558709D  , estudiant  del  grau en
Educació Social a  la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona, ha
sol·licitat ser acollit a l’àrea de Joventut del Consell Comarcal per realitzar les pràctiques durant
els mesos de novembre i desembre 2016 i del gener fins l'abril del 2017, del curs acadèmic
2016-2017, en el que es compromet a complir el que acordin ambdues entitats.

Des de l’àrea de Joventut es proposa poder realitzar l’estada de pràctiques a la seva Oficina Jove
al Sr. Santiago Miquel Lorenzo Cordero, amb les tasques a desenvolupar següents:

- Suport en la realització del programa d'informació, suport i dinamització juvenil que
desenvolupa l'Oficina Jove de l'Alt Empordà. 

- Disseny de programes i estratègies d’intervenció i desenvolupament d'aquestes als joves
de la comarca.

- Promoure la gent jove, sobretot la franja de 14 a 18 anys.
- Coordinar-se amb el tècnic/a de joventut.
- Executar i dinamitzar activitats
- Dinamitzar l’espai jove.
- Detectar necessitats del col·lectiu juvenil.
- Implicar el teixit social en la gestió d’activitats.
- Resolució de conflictes juvenils.
- Tasques d'organització, coordinació, desenvolupament i suport en el Projecte Okup'Alt

2017 dirigit a joves de 16 a 24 anys que no estudien ni treballen. Estarà present en tot el
procés de creació, desenvolupament i finalització del projecte.

Per  tal  de  poder  realitzar  les  pràctiques  d'aquest  alumne  del  grau  en Educació  Social  que
realitza  la  Universitat  de  Girona  s'ha  de  signar  el  corresponent  conveni  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i la Facultat d'Educació i Psicologia.

L'objecte  d'aquest conveni  és establir  les condicions sobre  les quals es  desenvoluparan les
pràctiques acadèmiques externes que l’estudiant ha de dur a terme per a la seva formació. Les
pràctiques han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per
tal de proporcionar-li una formació completa i integral.
Aquesta acció no té càrrega econòmica per cap de les entitats que hi prenen part,  universitat i
consell comarcal, alhora que potencia la intervenció amb joves en els municipis on s’aplica.



Vist el text del conveni de col·laboració entre el CCAE i la Facultat d'Educació i Psicologia de
la Universitat de Girona,  que consta a l'expedient i es dona íntegrament per reproduït per a la
realització de les pràctiques del grau en Educació Social.

Vist l'informe de data 20 d'octubre de 2016, emès per Joan Salellas Soler, Tècnic de l'Àrea de
Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i

de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del  govern  local

(LMMGL).
- 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).
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del  procediment  administratiu comú de les adminis-tracions

públiques

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, adjunt a la proposta, que té per objecte establir
els termes de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Facultat d'Educació
i  Psicologia  de la  Universitat  de  Girona,  per  a  la  realització de les  pràctiques  de l'alumne
Santiago Miquel Lorenzo Cordero d'educació social, d’acord amb els termes que resulten del
document adjunt: descripció, destinataris, objectius generals i específics, i horari de pràctiques.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company,  perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Donar-ne trasllat a la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, així
com a l'àrea de Joventut d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Trametre  còpia  del  conveni  a  la  Direcció  General  d'Administració  Local,  d'acord
preveu l'article 309 del ROAS.



Figueres, 31 d'octubre 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



10.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'adjudicació del menjador obligatori als alumnes de les escoles concertades
per al curs 2016-2017.

Fets

Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les competències de la
gestió del menjador a la comarca de l'Alt Empordà. 

Ateses les competències i l'acord que desprèn el conveni, el Consell Comarcal en la mesura de
les consignacions pressupostàries, ha de portar a terme la prestació del servei de menjador amb
eficiència i eficàcia.

D'acord amb les bases que regulen la convocatòria d'ajuts socioeconòmics de menjador pel curs
2016-2017, aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 12 d'abril de 2016 i
ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 24 de maig de 2016, cal resoldre les sol·licituds
presentades. 

Atès que els beneficiaris compleixen els requisits establerts per les bases de la convocatòria
abans esmentades. 

Ateses  les  sol·licituds  presentades  i  la  disponibilitat  pressupostària  en  la  partida  d'ajuts
socioeconòmics de menjador escolar del conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà aquestes sol·licituds fan un total de 111.052,40 €.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a l'aplicació pressupostària 35.3263.48000.

Atès que de setembre a desembre l'import és de 43.537,59 € i de gener a juny és de 67.514,81 €
per l'aplicació 35.3263.48000.

Atès l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament, segons el qual proposa
l'adjudicació del menjador obligatori als centres concertats de la comarca per al curs 2016-2017.

Fonaments de dret

• Títol II de Capítol II de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació. 
• Els articles 6 i  159.5 de la Llei 12/2009,  de 10 de juliol  d'Educació que preveu que els

Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de menjador. 
• Decret 160/1996 pel qual es regula el servei de menjador escolar dels centres docents públics

de titularitat del Departament d'Ensenyament.



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

ACORD

Primer.- Adjudicar els ajuts de menjador obligatori a les escoles concertades per al curs 2016-
2017 d'acord amb l'annex adjunt que forma part de la proposta.

Segon.  - Autoritzar la despesa de 111.052,40 € per atendre les despeses esmentades amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 35.3263.48000,  l'import  de 43.537,59 € pel  període de setembre a
desembre de 2016 i l'import de 67.514,81 € pel període de gener a juny de 2017, d'acord amb la
relació següent:

 
Tercer.- Comunicar aquest acord als centres d'ensenyament corresponents.

Quart.- Establir  que  el  pagament  s'abonarà  al  centre  escolar,  i  es  farà  efectiu  una  vegada
rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:

- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal de
l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.

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

L'ajut s'aplicarà sempre i quan l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre. Amb
aquesta finalitat els directors dels centres 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 quan finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts, segons model que
trametrà el Consell Comarcal.

Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord. 

Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell  Comarcal  per al seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 31 d'octubre de 2016

2016 2017

CENTRE TOTAL CURS SET-DES GENER-JUNY

COR DE MARIA 2.182,40 855,60 1.326,80

ESCOLAPIES FIGUERES 30.950,40 12.133,96 18.816,44

LA SALLE 51.509,60 20.194,10 31.315,50

CENTRE ESCOLAR EMPORDA 26.410,00 10.353,92 16.056,08

TOTAL : 111.052,40 43.537,59 67.514,81



La consellera delegada de l'àrea d'ensenyament,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



11.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a la resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs
2016-2017, d'acord amb l'annex adjunt.-Aprovació.-

Fets

D'acord amb les bases que regulen la convocatòria d'ajuts socioeconòmics de menjador pel curs
2016-2017, aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 12 d'abril de 2016 i
ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 24 de maig de 2016.

S'ha  obert  la  corresponent  convocatòria  pública  i  s'han  analitzat  totes  les  peticions,  i  es
comprova  que  els  beneficiaris  compleixen  els  requisits  establerts  per  les  bases  de  la
convocatòria abans esmentades.

Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les competències
delegades de la gestió del transport i del menjador  escolar a la comarca de l'Alt Empordà.

Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol relatius
a la Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà quant  a la gestió del  servei  escolar  de transport  i  menjador en les quals explicita
l'organització del transport escolar i  el finançament per la prestació de serveis. 

Atès l'informe de la tècnica de cultura i educació segons el qual proposa l'adjudicació dels ajuts
individuals de menjador per al curs 2016-2017.

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.
– Conveni  entre  el  Departament  d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  el

Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió
del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions
en matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016. 

– Bases de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador aprovades pel Ple del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà en data 24 de maig de 2016.



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

ACORD

Primer.- Aprovar l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017 per
necessitats socioeconòmiques d'acord amb l'annex adjunt que forma part de la proposta.

Segon.- Comunicar  aquesta  resolució  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 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i resta de la
normativa corresponent. Així com als sol·licitants afectats per al seu coneixement i als efectes
adients.

Tercer.- 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:

- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal de
l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.

- 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. 

Quart.- Autoritzar la despesa dels ajuts individuals de menjador, per l'import de 210.964,46 €
corresponent  al  període  de  setembre  a  desembre  amb  càrrec  de  l'aplicació  pressupostària
35.3263.48000 del pressupost de 2016,  l'import de 131.535,20 € corresponent al període de
setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.22799 del pressupost de
2016, i una despesa per l'import de 327.147,79 € i 203.974,87 € corresponent al període de
gener a juny de 2017 amb càrrec al pressupost de 2017, d'acord amb la relació següent:



2016 2017
CENTRE SET-DES GENER-JUNY

AMPA ESC FLUVIANETS 1.069,50 1.658,50

AMPA ESC JOAN REGLA 4.414,92 6.846,33

ESC MANUEL DE PEDROLO

ESC SANTA CECILIA (AJUNT) 828,00 1.284,00

AMPA ESC CABANES 641,70 995,10

AMPA ESC RUIZ AMADO 9.466,80 14.680,40

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES 12.416,55 19.254,65

AMPA ESC PUIG D'ESQUERS

AMPA ESC EMPURIES 10.060,20 15.600,60

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA 1.894,05 2.937,15

AMAP ESC JOSEP PALLACH 14.215,73 22.044,68

AMPA ESC SALVADOR DALI 12.409,65 19.243,95

AMPA ESC SANT PAU 8.381,78 12.997,83

AMPA ESC AMISTAT 27.886,35 43.244,05

COR DE MARIA 6.417,00 9.951,00

LA SALLE 3.898,81 6.045,99

ESCOLAPIES FIGUERES 5.561,40 8.624,20

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO 4.036,50 6.259,50

ESC LES SALINES  (AJUNT.) 420,90 652,70

ESC MARTÍ INGLES  (AJUNT.) 1.242,00 1.926,00

AMPA ESC RAMON MUNTANER 948,75 1.471,25

AMPA ESC PONT DE MOLINS 2.749,10 4.263,10

ESC ELS GRECS 21.553,88 33.424,13

AMPA ESC NARCIS MONTURIOL 9.936,00 15.408,00

AMPA ESC M. VAYREDA (ROSES) 11.178,00 17.334,00

CENTRE ESCOLAR EMPORDA 862,50 1.337,50

AMPA ESC LLAGUT 14.076,00 21.828,00

AMPA ESC TERRAPRIMS 3.850,20 5.970,60

AMPA ESC SANTIAGO RATES 5.589,00 8.667,00

AMPA ESC PUIG SEGALAR 786,60 1.219,80

AMPA ESC SOL I VENT 4.491,90 6.965,70

AMPA ESC LES MELIES 5.589,00 8.667,00

ESC VENTALLÓ  (AJUNT.) 2.318,40 3.595,20

CEE MARE DE DEU DEL MONT 1.773,30 2.749,90

SERHS FOOD AREA, SL SET-DES GENER-JUNY
CEIP. CARITAT SERINYANA 1.043,63 1.618,38
CEIP. BORRASSA 1.252,35 1.942,05
CEIP. EL FAR D'EMPORDA 1.669,80 2.589,40



CEIP. L'ESCULAPI 1.925,10 2.985,30

CEIP. PARC DE LES AIGÜES 17.950,35 27.836,05

CEIP. MONTSERRAT VAYREDA (LLADO) 415,08 643,68

CEIP. POMPEU FABRA 8.820,95 13.678,87

CEIP. JOAQUIM VALLMAJO 1.889,46 2.930,04

CEIP. MARIA PAGES TRAYTER

CEIP. PAU 626,18 971,03

CEIP. LES CLISQUES 1.534,08 2.378,93

CEIP SANT JAUME 1.735,70 2.691,59

CEIP. VALLGARRIGA 4.011,66 6.220,98

CEIP. JOSEP DE RIBOT OLIVAS 4.011,66 6.220,98

CEIP ELS VALENTINS 1.867,87 2.896,54

CEIP. ANTONI BALMANYA 845,88 1.311,72

CEIP. SANT SEBASTIA 1.069,50 1.658,50

CATERING VILANOVA, SL SET-DES GENER-JUNY

CEIP. MN. JOSEP M. ALBERT 1.475,57 2.288,20

CEIP. ANICET DE PAGES 8.053,33 12.488,49

CEIP. TERESA DE PALLEJA 1.475,57 2.288,20

CEIP. VILANANT 1.897,16 2.941,97

CEIP. JOSEP POUS I PAGES 15.601,94 24.194,31

CEIP. GARRIGAS ,00 ,00

SERUNION SET-DES GENER-JUNY

CEIP. LLUIS MARIA VIDAL 421,94 654,31

CEIP. ELS DOLMENS 1.062,60 1.647,80

CEIP. MONT ROIG ,00 ,00

CEIP. CARME GUASCH I DARNE 5.732,18 8.889,03

CEIP. JOAQUIM CUSI 13.579,20 21.057,60

CEIP. TORRE D'EN REIG 1.485,23 2.303,18

AMPA ESC EL BRUEL 15.088,92 23.398,76

AMPA ESC LLERS 2.939,40 4.558,20

CEIP. GONÇAL COMELLAS 587,88 911,64

ALTEM SET-DES GENER-JUNY

AMPA ESC JOAQUIM GIFRE 1.177,83 1.826,49

CEIP J. VICENÇ VIVES 10.287,25 15.952,70

11.465,08 17.779,19

TOTAL AIM: 342.499,66 531.122,66



Cinquè.- Establir que els directors dels centres 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'AMPA, quan finalitzi el mes,
certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.

Sisè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per executar el present acord. 

Setè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 31 d'octubre de 2016

La consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



12.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a les sol·licituds de menjador obligatori de la convocatòria  per a la concessió
del  menjador  gratuït  i  dels  ajuts  individuals  de  menjadors  dels  centres  escolars  públics  i
concertats de la comarca per al curs 2016-2017.

Fets

D'acord amb les bases que regulen la convocatòria d'ajuts individuals de menjador pel  curs
2016-2017,  aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 12 d'abril de 2016 i
ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 24 de maig de 2016,  caldrà efectuar el pagament
dels alumnes que ho han sol·licitat que compleixen els requisits i que s'han quedat a menjador.

La previsió pressupostària per els alumnes amb menjador obligatori per al curs 2016-2017 és de
707.936,92 €.

L'import que ens transfereix la Generalitat per el concepte de menjador  segons conveni és de
707.936,92 €.

Existeix crèdit adequat i suficient a l'aplicació pressupostària  35.3263.22799 i 35.3263.48000  

Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/17922014 de 24 de juliol relatius a
la  Delegació  de competències  de la  Generalitat  de  Catalunya  al  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà quant  a la gestió del  servei  escolar  de transport  i  menjador en les quals explicita
l'organització del transport escolar i  el finançament per la prestació de serveis. 

Atès  l'informe  de  la  tècnica  de  cultura  i  educació,  segons  els  qual  proposa  estimar  les
sol·licituds  presentades  de menjador  obligatori  per  al  curs  2016-2017 als  alumnes  que han
assistit  al  menjador segons els  llistats  d'assistències mensuals que ens fa arribar empreses  i
AMPES.

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. 
– Conveni  entre  el  Departament  d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  el

Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió
del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions
en matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016. 

– Bases de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador aprovades pel Ple del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà en data 24 de maig de 2016.



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

ACORD

Primer.- Estimar les sol·licituds presentades de menjador obligatori per al curs 2016-2017 que
compleixin els requisits de les bases i que es relacionen a l'annex adjunt.

Segon.-  Autoritzar  la  despesa  del  menjador  obligatori,  per  l'import  de  197.817,43  €
corresponent  al  període  de  setembre  a  desembre  amb  càrrec  de  l'aplicació  pressupostària
35.3263.48000 del  pressupost  de 2016,   l'import  de 78.891,12 € corresponent  al  període de
setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.22799 del pressupost de
2016, i una despesa per l'import de 306.760,37 € i 122.338,40 € corresponent al període de
gener a juny de 2017 amb càrrec al pressupost de 2017, d'acord amb la relació següent:

2016 2017

ENS GESTOR SET-DES GENER-JUNY

AMPA ESC JOAN REGLA 10.634,23 16.490,77

AMPA ESC CABANES 2.994,60 4.643,80

AMPA ESC RUIZ AMADO 1.159,20 1.797,60

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES 15.573,30 24.149,90

AMPA ESC EMPURIES 372,60 577,80

AMPA ESC AMISTAT 2.825,55 4.381,65

AMPA ESC JOSEP PALLACH 424,35 658,05

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA 841,80 1.305,40

AMPA ESC SALVADOR DALI 3.384,45 5.248,35

AMPA ESC SANT PAU 389,85 604,55

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO 5.247,45 8.137,35

AMPA ESC RAMON MUNTANER 7.590,00 11.770,00

AMPA ESC LLAGUT 9.936,00 15.408,00

AMPA ESC TERRAPRIMS 22.245,60 34.496,80

AMPA ESC SOL I VENT 5.561,40 8.624,20

AMPA ESC LES MELIES 2.070,00 3.210,00

AJUNTAMENT DE VENTALLO 2.704,80 4.194,40

AMPA ESC SATIAGO RATES 10.764,00 16.692,00

CEE MARE DE DEU DEL MONT 93.098,25 144.369,75



Tercer.- Establir  que el  pagament  s'abonarà a l'ens gestor del  servei  de menjador,  i  es farà
efectiu una vegada rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:

- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal de
l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.

- 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. 

Quart.- Establir que els ens gestors del servei de menjador hauran de comunicar al Consell
Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar.
Així mateix,  quan finalitzi el mes certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà
el Consell Comarcal.

Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord. 

SERHS FOOD AREA, SL

CEIP. EL FAR D'EMPORDÀ 6.679,20 10.357,60
CEIP. SANT ANDREU 834,90 1.294,70
CEIP. MONTSERRAT VAYREDA 415,08 643,67
CEIP. JOAQUIM VALLMAJO 7.977,73 12.371,27
CEIP. LES CLISQUES 3.068,15 4.757,85
CEIP. SANT SEBASTIA 4.705,80 7.297,40
CEIP. JOSEP RIBOT OLIVAS 8.445,60 13.096,80
ESC VALENTINS 2.075,39 3.218,36

CATERING VILANOVA, SL

CEIP. TERESA DE PALLEJA 7.167,03 11.114,09
ESC GARRIGAS 1.264,77 1.961,31

SERUNION

CEIP LLUIS MARIA VIDAL 4.219,39 6.543,11

AMPA ESC LLERS 19.596,00 30.388,00
CEIP. TORRE D'EN REIG 427,80 663,40
CEIP. CARME GUASCH 3.819,15 5.922,45

ALTEM

AMPA ESC JOAQUIM GIFRE 9.030,03 14.003,09

TOTAL : 277.543,45 430.393,47



Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell  Comarcal  per al seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 31 d'octubre de 2016

La consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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