DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la concessió d'una subvenció al Consell Esportiu de l'Alt Empordà per
desenvolupar activitats de foment i promoció de l'esport a la comarca de l'Alt Empordà per a
l'any 2016.Fets
-

En data 9 de juny de 2016 (RE: 2016/5753), el Consell Esportiu de l'Alt Empordà, sol·licita
una subvenció de 20.000,00€, en concepte del desenvolupament del projecte anual
d'activitats esportives de l'Alt Empordà per a l'any 2016.

-

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió ordinària de data 24 de novembre
de 2015 acorda l’aprovació del Pressupost general de la Corporació, així com les Bases
d’Execució del mateix, que s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
251, de 31 de desembre de 2015.

-

El Pressupost de la Corporació per a l’any 2016, preveu la següent subvenció nominativa:
Objectiu estratègic
Beneficiari
Import màxim
Aplicació pressupostària

Projecte Anual Activitats Esportives
Consell Esportiu de l'Alt Empordà
20.000,00 €
60.3401.48000

-

Amb la finalitat de regular la subvenció sol·licitada s’ha redactat un conveni, el qual consta
a l’expedient.

-

El Tècnic de l’àrea ha informat favorablement la concessió de la subvenció sol·licitada i el
conveni que la regula.

Fonaments de dret
Primer.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el reglament que la
desplega aprovat pel Real Decret 887/2006 de 21 de juliol (RLGS).
Segon.- Bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2016, aprovades pel Ple del
Consell Comarcal en data 24 de novembre de 2015.
RESOLUCIÓ:
Per tant, resolc:

Primer.- Concedir al Consell Esportiu de l'Alt Empordà, CIF núm. G-17073131, una subvenció
de 20.000,00 euros, per tal de desenvolupar el projecte anual d'activitats esportives de l'Alt
Empordà per a l'any 2016.
Segon.- Aprovar el conveni que consta a l'expedient pel qual es regirà la subvenció concedida.
Tercer.- Autoritzar la despesa de 20.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
60.3401.48000 amb el títol “Subvenció Consell Esportiu de l'Alt Empordà”, que figura al
pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a l'exercici de 2016.
Quart.- Informar a l'interessat que, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà publicarà
l'atorgament d'aquesta subvenció en els termes i en els mitjans que preveuen les bases
reguladores recollides a les bases d'execució del pressupost i en el conveni adjunt.
Cinquè.- Donar-ne coneixement al Consell Esportiu de l'Alt Empordà, així com a les àrees
administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell Comarcal als efectes adients.
Sisè.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que
tingui lloc.
Figueres, 29 de juliol de 2016
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

Ernest Ruiz i Garcia

El President

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ferran Roquer i Padrosa

Francesca Falcó i Roig

DECRET DE PRESIDÈNCIA
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.- Requeriment de
documentació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2016 es va aprovar l'expedient de
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, es van aprovar el plec de
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars reguladors del contracte
i es va disposar convocar la licitació, per procediment obert i ordinari.
L'esmentat acord va ser modificat per la mateixa Junta de Govern de data 21 de juny de 2016
atès que s'havia detectat un error material en el text de l'acord en relació al termini de
presentació de proposicions.
Durant el termini de presentació de proposicions van presentar oferta les empreses Ampurdán
Bus SL i Estarriol Bus SL.
La Mesa de Contractació, en sessió de data 19 de juliol de 2016 va procedir a l'obertura dels
sobres núm. 1 i núm. 2 de la plica presentada, que contenien, respectivament, la documentació
administrativa, la documentació econòmica i la documentació tècnica subjectes a judici de
valor.
La cap de l'àrea de Cultura i Ensenyament va emetre informe, de data 20 de juliol de 2016, amb
la valoració de les ofertes presentades i, en aplicació dels criteris establerts a la clàusula 13ena.
del plec de clàusules administratives particulars, els ha atorgat la puntuació següent:
A. Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 100 punts
Ampurdán
SL
• Oferta econòmica, 60 punts

Bus Estarriol Bus SL

58,88

60,00

• Antiguitat del vehicle adscrit al servei, 25,00
25 punts

25,00

• Geolocalització dels autocars, 5 punts

5,00

5,00

• Formació complementària en àmbits de 0,00
lleure i/o sanitari de l'acompanyat titular
adscrit al servei, 4 punts

1,00

• Oferta quilometratge gratuït, 6 punts

2,00

6,00

PUNTUACIO TOTAL

90,88

97,00

La Mesa de Contractació, en sessió de data 26 de juliol de 2016, a la vista de l'informe emès per
la cap de l'àrea de Cultura i Ensenyament va proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació a
favor de l'empresa Estarriol Bus SL, en ser l'oferta més avantatjosa per haver obtingut la major
puntuació.
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
RESOL
Primer. - Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per l'empresa Estarriol Bus SL
per haver obtingut la major puntuació, d'acord amb els criteris de valoració establerts en el plec
de clàusules administratives particulars.
Segon.- Requerir l'empresa Estarriol Bus SL perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar
des de l'endemà de la notificació d'aquest acord, presenti la documentació que tot seguit s'indica,
amb l'advertiment que, en cas contrari, s'entendrà que ha retirat la seva oferta:
-

Certificat d'inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
(RELI) i fitxa resum de les dades que hi figuren.
Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i del rebut en vigor.
Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 9.650,25€.»

Tercer.- Ratificar la present resolució a la propera Junta de Govern que se celebri.
Figueres, 29 de juliol de 2016

El President

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ferran Roquer i Padrosa

Francesca Falcó i Roig

DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació de les obres corresponents al projecte de construcció de pas
per a vianants: GR-92 i GR-11 i Itinerànnia, al municipi del Port de la Selva.- Requeriment de
documentació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 5 d'abril de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació de les obres corresponents al projecte de construcció de pas per a vianants: GR-92 i
GR-11 i Itinerànnia, al municipi del Port de la Selva, redactat pel Sr. Pere Ribot i Panosa i
aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament del Port de la Selva en data 5 de febrer de 2016,
es va aprovar el plec de clàusules administratives i es va disposar convocar la licitació, per
procediment obert i ordinari.
Durant el termini de presentació de proposicions van presentar oferta les següents empreses:
1

Massachs Obres i Paisatge SLU

2

Agustí y Masoliver, SA (AMSA)

3

Miquel Pórtulas Construccions SL

4

Xavier Alsina SA

5

Aglomerats Girona SA

6

Obres Pirenaiques SL

7

Arte Mediambient SL

8

Covan Obres Públiques SL

9

Serveis Integrals 360 Plus SL

10

Tempo Facility Services SLU

11

Rubau Tarres SAU

12

Excavacions Montserrat SL i Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats SL (CISA)

13

Salvador Serra SA

14

Servei d'Instal.lacions Tècniques Empordà SL (SEITEC)

15

Excavaciones Ampurdan 2000 SL

16

Excavacions i Obres Rodà SL

17

Hidraulica y Obras SA

18

Argón Informática

19

Construccions Fusté SA

La Mesa de Contractació, en sessió de data 25 de maig de 2016 va procedir a l'obertura dels
sobres núm. 1 i núm. 2 de la plica presentada, que contenien, respectivament, la documentació
administrativa i l'oferta econòmica subjecta a judici de valor, i a la vista de les ofertes
presentades i efectuats els càlculs pertinents va concloure que l'oferta presentada per les
empreses Excavacions Montserrat SL i Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats SL
(CISA), que van presentar compromís d'UTE, es podria considerar desproporcionada o
anormal, per la qual cosa es va acordar iniciar el procediment previst a l'article 152.3 del
TRLCSP i se'ls va requerir per tal de justificar la valoració de l'oferta i precisar-ne les
condicions, atorgant-los un tràmit d'audiència de deu dies hàbils.
En data 10 de juny de 2016 les empreses requerides van presentar la documentació justificativa
requerida.
En data 5 de juliol de 2016 l'arquitecte tècnic del Port de la Selva va emetre informe on diu que
un cop valorada la documentació presentada per les empreses Excavacions Montserrat SL i
Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats SL (CISA) l'oferta no es pot considerar com
desproporcionada o anormal i per tant no s'ha d'excloure de la corresponent licitació.
La Mesa de Contractació, en sessió de data 26 de juliol de 2016, a la vista de l'informe emès per
l'arquitecte tècnic del Port de la Selva, i amb el vistiplau de l'arquitecte tècnic del Consell
Comarcal, proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació a favor d'Excavacions Montserrat SL
i Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats SL (CISA), en ser l'oferta més avantatjosa.
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
RESOL
Primer.- Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per les empreses Excavacions
Montserrat SL i Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats SL (CISA), d'acord amb els
criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives particulars.
Segon.- Requerir les empreses Excavacions Montserrat SL i Catalana d'Infraestructures i
Serveis Associats SL (CISA) perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà
de la notificació d'aquest acord, presentin la documentació que tot seguit s'indica, amb
l'advertiment que, en cas contrari, s'entendrà que ha retirat la seva oferta:
-

Original o còpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat degudament inscrita
en el Registre Mercantil.

-

Original o primera còpia de l'escriptura que acrediti la representació de la persona que va
signar l'oferta, validada pels serveis jurídics comarcals.

-

Documentació acreditativa del volum de negocis dels darrers tres anys conclosos que,
referit a l'any de major volum de negoci, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte (171.329,00€). (Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil).

-

Relació de les obres executades en el curs dels últims deu anys corresponents al mateix grup
o subgrup de classificació al que correspon al contracte, amb indicació de l'import, les dates,
la seva descripció i el lloc d'execució.

-

Certificats de bona execució, d'almenys tres obres de l'anterior relació d'un import mínim de
100.000€ cadascuna.

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als tres apartats anteriors es podrà acreditar,
alternativament, amb la classificació en els grups/subgrups i categories que tot seguit es
detallen:
Grup: G, Subgrup: 6, Categoria: 1 (categoria RD 1098/2001:c)
Grup: I, Subgrup: 1, Categoria: 1 (categoria RD 1098/2001:c)
-

Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

-

Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i del rebut en vigor.

-

Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 3.534,53€.»

Tercer.- Ratificar la present resolució a la propera Junta de Govern que se celebri.
Figueres, 2 d'agost de 2016

El President

Ferran Roquer i Padrosa

En dono fe,
La Secretària accidental,

Francesca Falcó i Roig

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a la dissolució de l'agrupació formada per l'Ajuntament de Palau de Santa
Eulàlia i Garrigàs, per a sostenir en comú el lloc de treball de Secretaria-Intervenció.- Informe.Fets
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia (R.E. 2016/3273,
de data 8 d'abril de 2016) on es certifica que en data 16 de març de 2016, el Ple de l'Ajuntament
de Palau de Santa Eulàlia va aprovar sol·licitar la dissolució de l'agrupació formada per
l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia i Garrigàs.
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament de Garrigàs (R.E. 2016/7441, de data 21 de
juliol de 2016) on es certifica que en data 7 de juliol de 2016, el Ple de l'Ajuntament de Garrigàs
va aprovar sol·licitar la dissolució de l'agrupació formada per l'Ajuntament de Palau de Santa
Eulàlia i Garrigàs.
ATÈS que aquests acords han estat tramesos als efectes d’emissió del corresponent informe per
part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, d’acord amb el que preveuen l’article 3 del Reial
Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, i l’article 9, apartats 1.b) i 2, del Decret
195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
Fonaments de dret
-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (LRJAPPAC).
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP).
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local d’habilitació de caràcter nacional.
Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d’administració local d’habilitació de caràcter nacional.
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).
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals (RPEL).
Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic
del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de
Catalunya.

-

Article 3.b) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Articles 107, 108 i 109 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
de demarcació territorial i població dels ens locals.
Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

Per tot això, el President del Consell Comarcal, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Informar favorablement la dissolució de l'agrupació formada pels ajuntaments de
Palau de Santa Eulàlia i Garrigàs per al manteniment en comú del lloc de treball de Secretari
Interventor reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, sol·licitada per
ambdós municipis.
Segon.- Notificar el present acord als ajuntaments de Palau de Santa Eulàlia i Garrigàs, així com
a la Direcció General d'Administració Local.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en
la propera sessió que tingui lloc.
Figueres, 30 d'agost de 2016
El President

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ferran Roquer i Padrosa

Francesca Falcó i Roig

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la dissolució de l'agrupació formada per l'Ajuntament de Vilanant i Cistella,
per a sostenir en comú el lloc de treball de Secretaria-Intervenció.- Informe.Fets
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament de Vilanant (R.E. 2016/6625, de data 23 de
juny de 2016) on es certifica que en data 2 de juny de 2016, el Ple de l'Ajuntament de Vilanant
va aprovar sol·licitar la dissolució de l'agrupació formada per l'Ajuntament de Vilanant i
Cistella.
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament de Cistella (R.E. 2016/7440, de data 21 de
juliol de 2016) on es certifica que en data 27 de juny de 2016, el Ple de l'Ajuntament de Cistella
va aprovar sol·licitar la dissolució de l'agrupació formada per l'Ajuntament de Vilanant i
Cistella.
ATÈS que aquests acords han estat tramesos als efectes d’emissió del corresponent informe per
part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, d’acord amb el que preveuen l’article 3 del Reial
Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, i l’article 9, apartats 1.b) i 2, del Decret
195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
Fonaments de dret
-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (LRJAPPAC).
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP).
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local d’habilitació de caràcter nacional.
Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d’administració local d’habilitació de caràcter nacional.
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).
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals (RPEL).

-

Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic
del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de
Catalunya.
Article 3.b) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Articles 107, 108 i 109 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
de demarcació territorial i població dels ens locals.
Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

Per tot això, el President del Consell Comarcal, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Informar favorablement la dissolució de l'agrupació formada pels ajuntaments de
Vilanant i Cistella per al manteniment en comú del lloc de treball de Secretari Interventor
reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, sol·licitada per ambdós
municipis.
Segon.- Notificar el present acord als ajuntaments de Vilanant i Cistella, així com a la Direcció
General d'Administració Local.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en
la propera sessió que tingui lloc.
Figueres, 30 d'agost de 2016
El President

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ferran Roquer i Padrosa

Francesca Falcó i Roig

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'acceptació del pla de pagaments de l'Ajuntament de Vilafant
Fets
ATÈS que, en data 30 de juliol de 2016, el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ingressa al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà l'import de 146.999,31 € corresponent a les certificacions de la 1 a la 5 de l'obra PG2012/86 de l'Ajuntament de Vilafant corresponent a la urbanització del carrer lateral de la
Carretera N-260 i d'altres carrers de l'Arengada Nord.
ATÈS que, segons les dades comptables d'aquest Consell Comarcal de l'Alt Empordà, a data 1
d'agost de 2016 el deute acumulat corresponent a obligacions pendents de l'Ajuntament de
Vilafant, no incloses al pla de pagaments aprovat per la Junta de Govern de data 16 de desembre
de 2014, ascendeix a 37.412,75 € segons detall adjunt:

N. Operació
Fase
120140000039RD
120150000178CI
120150006114CI
120150006865RD
120160000003CI

Data
Import Saldo
Text lliure
01/01/2016
6.923,96 6.923,96AJ. VILAFANT CONVENI TRANSPORT ESCOLAR CURS 14/15 SET-DES
01/01/2016
10.484,86 10.484,86AJ.VILAFANT TRANSPORT ESCOLAR CURS 14/15 GEN-JUN
01/01/2016
7.067,72 7.067,72AJ.VILAFANT CONVENI TRANSPORT ESCOLAR CURS 15-16 SET-DES
01/01/2016
1.976,11 1.976,11AJ.VILAFANT DIL 2015
14/01/2016
10.960,10 10.960,10AJ.VILAFANT CONVENI TRANSPORT ESCOLAR CURS 15/16 GEN-JUN

ATÈS que, es proposa la compensació del deute acumulat corresponent a obligacions pendents
de l'Ajuntament de Vilafant, per import de 37.412,75 € amb part de la certificació 1 de l'obra
PG-2012/86 de l'Ajuntament de Vilafant corresponent a la urbanització del carrer lateral de la
Carretera N-260 i d'altres carrers de l'Arengada Nord.
ATÈS que, segons conversa telefònica mantinguda el dia 17 d'agost de 2016 amb el tresorer de
l'Ajuntament de Vilafant, aquest proposa no compensar l'import del deute acumulat
corresponent a obligacions pendents de l'Ajuntament de Vilafant, per import de 37.412,75 €
amb part de la certificació 1 de l'obra PG-2012/86 de l'Ajuntament de Vilafant corresponent a la
urbanització del carrer lateral de la Carretera N-260 i d'altres carrers de l'Arengada Nord i
proposa fraccionar l'import pendent en dos o tres pagaments que es girarien a final de mes al
compte facilitat per l'Ajuntament de Vilafant.
ATÈS que, la tresorera del Consell Comarcal de l'Alt Empordà sol.licita el dia 17 d'agost de
2016, per correu electrònic, al tresorer de l'Ajuntament de Vilafant que indiqui el nombre de
pagaments i dates en que es pot fraccionar l'import del deute acumulat corresponent a
obligacions pendents de l'Ajuntament de Vilafant, per import de 37.412,75 €.

ATÈS que, el tresorer de l'Ajuntament de Vilafant, vista la previsió de tresoreria pel segon
semestre de l'exercici 2016, envia el dia 18 d'agost de 2016 una proposta de pla de pagament de
deutes pendents, segons detall adjunt, que seran domiciliades al número de compte IBAN ES36
2100 8106 1722 0005 9942, del qual n'és titular l'Ajuntament de Vilafant:
FRACCIONS
1a fracció domiciliada setembre 2016
2a fracció domiciliada octubre 2016
3a fracció domiciliada desembre 2016
4a fracció domiciliada desembre 2016
5a fracció domiciliada gener 2017

IMPORTS
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
5.412,75

ATÈS que, en data 22 d'agost de 2016, la tresorera del Consell Comarcal de l'Alt Empordà emet
un informe favorable sobre l'acceptació del pla de pagaments proposat per l'Ajuntament de
Vilafant per tal de liquidar el deute acumulat corresponent a obligacions pendents per import de
37.412,75 €.
Fonaments de dret
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
• 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 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).
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Econòmics, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Acceptar el pla de pagaments proposat per l'Ajuntament de Vilafant per tal de liquidar
el deute acumulat corresponent a obligacions pendents, per import de 37.412,75 €, segons el
detall adjunt:
FRACCIONS
1a fracció domiciliada setembre 2016
2a fracció domiciliada octubre 2016
3a fracció domiciliada desembre 2016
4a fracció domiciliada desembre 2016
5a fracció domiciliada gener 2017

IMPORTS
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
5.412,75

Segon.- Que el Consell Comarcal domiciliarà les fraccions corresponents el primer dia del mes
en qüestió, al número de compte IBAN ES36 2100 8106 1722 0005 9942, del qual n'és titular
l'Ajuntament de Vilafant:
Figueres, 24 d'agost de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Serveis Econòmics,

Manuel Toro i Coll
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Pilar Arbat Planells

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 presa de mostres i realització dels assaigs de les
aigües i gasos del dipòsit controlat de l'Alt Empordà.- Resolució del recurs de reposició
interposat per part de l'entitat mercantil TECNOAMBIENTE, SL en data 7 de juny de 2016 (RE
2016/5701) contra l'acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 10 de maig de
2016.Fets
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 10 de maig de 2016, va acordar
adjudicar el contracte del servei de presa de mostres i realització dels assaigs de les aigües i
gasos del dipòsit controlat de l'Alt Empordà a favor de l'empresa IPROMA CATALUNYA
SLU, amb CIF núm. B-61291761. En el mateix acord es disposava excloure de la licitació
l'empresa TECNOAMBIENTE SL, atès que la seva oferta econòmica superava el tipus de
licitació.
L'esmentat acord va ser notificat a tots els participants en la licitació: DEKRA AMBIO SAU
(R/S núm. 3.903, de 16/05/16), TECNOAMBIENTE SL (R/S núm. 3904, de 16/05/16),
CECAM SLU (R/S núm. 3.905, de 16/05/16) i IPROMA CATALUNYA SLU (R/S núm. 3.906
de 16/05/16).
En data 08/06/2016 (RE núm. 2016/5701) ha tingut entrada en el Consell Comarcal escrit
presentat per l'entitat mercantil TECNOAMBIENTE SL, representada pel Sr. Albert Capella
Gasol, formulant recurs de reposició contra l'acord a dalt esmentat.
En compliment del que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el seu article 112, apartat
2, per resolució de Presidència de data 13 de juny de 2016 es va acordar donar trasllat del recurs
de reposició interposat a tots els interessats en el procediment, atorgant-los un termini
d'audiència de deu dies hàbils per tal que al·leguessin el que creguessin procedent en relació al
mateix.
Consta a l'expedient el trasllat del recurs esmentat a tots els interessats, sense que s'hagi
formulat cap al·legació en relació al mateix.
Examinat el recurs presentat per l'entitat abans esmentada se'n proposa la desestimació prenent
com a base les consideracions jurídiques que figuren a l'informe jurídic emès per la secretària
del Consell Comarcal en data 27 de juliol de 2016, el contingut del qual, transcrit en la seva part
necessària, és com segueix:

"Consideracions jurídiques.Primera.- La recurrent en el seu escrit al·lega que no s'han donat els elements necessaris per
acordar la seva exclusió de la licitació, tota vegada que, en indicar el plec que el preu de
licitació s'entendrà comprensiu de la totalitat del contracte, s'introdueix un element de confusió
que pot donar lloc a diferents interpretacions, com ara entendre que la proposta econòmica ho
ha de ser pel total del contracte, és a dir, per les tres anualitats de 17.000.-€. Pel que fa a
aquesta al·legació, cal assenyalar que quan en la clàusula quarta dels plecs de clàusules
administratives s'indica que el preu de licitació s'entendrà comprensiu de la totalitat del
contracte, aquesta afirmació s'ha de posar en relació amb el paràgraf següent, que diu
literalment: “En aquest sentit, els preus consignats són indiscutibles, no admeten cap prova
d'insuficiència i, amb caràcter enunciatiu, porten implícit:
a) les despeses generals i el benefici industrial
b) l'import dels treballs accessoris o auxiliars, de qualsevol mena
c) totes el desplaçaments, informes, propostes, certificats i documentació necessària per a la
bona execució del contracte.
d) les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i higiene en el
treball i els honoraris corresponents.
e) les despeses corresponents a les substitucions per vacances, malaltia o qualsevol altra causa
del personal adscrit al servei i al control de qualitat.
f) la imposició fiscal derivada del contracte i de l'activitat del contractista en al seva execució
g) l'import de les càrregues laborals de qualsevol classe
h) els impostos, les taxes o despeses de qualsevol ordre, corresponents a la sol.licitud i
l'obtenció dels permisos i les llicències necessàries per a l'execució del contracte.”
Així doncs, el que s'està dient és que el preu de licitació comprendrà, amb caràcter enunciatiu,
tots aquests conceptes, és a dir, la totalitat del contracte. Resulta evident que no es pot
desvincular un paràgraf de l'altre, com ho demostra l'expressió “En aquest sentit” que
encapçala el segon paràgraf, i que no s'introdueix, contràriament al que afirma la recurrent en
el seu escrit, cap element de confusió que porti a interpretar que la proposta econòmica ho ha
de ser per les tres anualitats del contracte. A més, cal tenir en compte que es van presentar a la
licitació un total de quatre empreses, i només TECNOAMBIENTE, SL va entendre que la
proposta econòmica ho havia de ser per les tres anualitats de 17.000.-€., el que demostra que
no hi havia en els plecs l'element de confusió al·legat per la recurrent.
Segona.- Per part de l'entitat recurrent també s'al·lega que l'acord de la Junta de Govern
impugnat és contrari a l'article 67.2. c) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. En
relació amb aquesta al·legació, resulta evident que en cap cas s'ha infringit l'art. 67.2. c) del
RLCAP, ja que la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars indica
clarament que el pressupost de licitació anual és de 17.000,00€, i en cap cas es pot considerar
el valor estimat del contracte, que és de 51.000,00€, IVA exclòs, com el pressupost base de
licitació, en tractar-se de conceptes jurídics diferents. En aquest sentit, cal fer referència a
l'Acord 10/2011 del Tribunal Administratiu de Contractes Públics d'Aragó, el qual assenyala
que “El pressupost de licitació, no està definit en la LCSP, però del contingut de l'article 131
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP), referit al pressupost en el

contracte d'obres, i d'altres preceptes concordants, es dedueix que és l'import base de la
licitació, IVA exclòs, sense incloure les eventuals opcions, pròrrogues i modificacions. És la
referència bàsica per a que els licitadors realitzin la seva oferta econòmica i ha d'aparèixer en
el PCAP, tal i com disposa l'article 67 del RGLCAP. El pressupost base de licitació pot fixarse de forma global o bé en consideració a unitats de la prestació.” D'altra banda, i pel que fa
al valor estimat del contracte, l'Acord esmentat indica que “El valor estimat del contracte, ve
determinat segons l'article 76 LCSP (actual article 88 del TRLCSP), per l'import total, sense
incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, pagador segons les estimacions de l'òrgan de
contractació”. Així doncs, com s'ha assenyalat, el pressupost de licitació (17.000.-€ en el cas
que ens ocupa) és la referència bàsica per a que els licitadors realitzin la seva oferta
econòmica, i en cap cas es pot confondre amb el valor estimat del contracte (51.000.-€ en el
cas que ens ocupa), que és l'import total pagador segons les estimacions de l'òrgan de
contractació, que ha d'incloure les eventuals opcions, pròrrogues i modificacions.
Tercera.- Pel que fa a l'al·legació relativa a que l'acord impugnat tampoc compleix els requisits
previstos a l'article 84 del RLCAP per a rebutjar la proposició econòmica de la recurrent, ja
que aquesta no ha excedit el pressupost base de licitació, ens hem de reiterar en el que hem
manifestat en en les consideracions anteriors i, per tant, queda clar que la proposició
econòmica de la recurrent excedia el pressupost base de licitació anual (17.000.-€). I en aquest
sentit, la Resolució núm. 106/2013, de 14 de març, dictada pel Tribunal Administratiu Central
de Recursos Contractuals, aplica literalment l'article 84 abans esmentat, i determina que
l'existència d'un error en la determinació de l'import que figura en la proposició és causa
d'exclusió d'aquesta. Fins i tot, el Tribunal considera que no procedeix requerir les empreses
implicades perquè justifiquin l'import consignat, ja que aquesta justificació comportaria
necessàriament una variació en el preu consignat en l'oferta, i per tant s'hauria d'entendre com
una modificació efectuada amb posterioritat a la finalització del termini de presentació
d'ofertes i amb coneixement de l'import de les ofertes presentades pels altres licitadors, de
manera que no pot ser admesa.
Quarta.- Finalment, refusem l'al·legació de la recurrent relativa a la nul·litat de ple dret de
l'acord de la Junta de Govern impugnat, ja que entenem que aquest es va dictar havent seguint
el procediment legalment establert, tant pel que fa a l'elaboració dels plecs de clàusules
administratives particulars com pel que fa al rebuig de l'oferta econòmica presentada per la
recurrent, i en aquest punt ens reiterem en els arguments exposats en les consideracions
anteriors d'aquest informe.
D'altra banda, i pel que fa a l'elaboració dels plecs de clàusules administratives particulars,
convé assenyalar que, d’acord amb reiterada jurisprudència de la Sala 3ª del Tribunal Suprem,
els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques, que les
lleis sobre la contractació administrativa imposen en els contractes administratius,
constitueixen la “llei del contracte”, la qual cosa significa que les determinacions d’aquells
plecs, si no són impugnades en el seu moment, queden consentides i fermes, inatacables i, per
tant, vinculen a totes les parts, Administració i contractistes, i per aquesta raó totes les
incidències del contracte, la seva execució, i els drets del contractista i les facultats de
l’Administració s’han d’ajustar estrictament al previst en els plecs. En aquest sentit es
manifesta la Sentència 232/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 14 de maig de
2015, en el seu fonament jurídic tercer.

Així, doncs, i en el cas que ens ocupa, a més dels arguments exposats en les anteriors
consideracions jurídiques d'aquest informe, resulta evident que la recurrent no va impugnar en el
seu moment els plecs, i ara no pot anar en contra dels seus propis actes, ja que des del moment que
els licitadors presenten les seves ofertes accepten el contingut dels plecs en la seva totalitat, i si la
recurrent entenia que l'elaboració dels plecs no era ajustada a dret, pels motius que ara al·lega en
el seu escrit d'interposició del recurs de reposició, els havia d'haver impugnat. No fer-ho així,
suposaria la vulneració dels principis de lliure concurrència, transparència i igualtat de tracte que
informen la contractació pública, d’acord amb el dret europeu i la jurisprudència dels seus
tribunals."
Fonaments de dret
-

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.
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).
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
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 (RGLCAP), modificat pel Reial Decret
773/2015, de 28 d'agost.

Per tot això, el conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per part de l'entitat mercantil
TECNOAMBIENTE, SL en data 7 de juny de 2016 (RE 2016/5701) contra l'acord de la Junta
de Govern del Consell Comarcal de data 10 de maig de 2016.
Segon.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 10 de maig de
2016.
Tercer.- Notificar el present acord a l'entitat mercantil TECNOAMBIENTE, SL, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
Figueres, 30 d'agost de 2016
El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient

Josep M. Cervera i Pinart

Conforme
La Secretària

Francesca Falcó i Roig

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació definitiva del Projecte d'execució del centre de transformació
anomenat "Abocador" amb equip de protecció i mesura en A.T.
Relació de fets
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en data 31 de maig de 2016, va
aprovar inicialment el Projecte d'execució del centre de transformació anomenat "Abocador"
amb equip de protecció i mesura en A.T, redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Martí
Corominas i Blanch, que compta amb un pressupost total d'execució per contracte de 72.272,72
€ (IVA inclòs) i que es composa de:
•
•
•
•
•
•
•

MEMÒRIA
ANNEX 1: Càlcul – Centre de transformació
ANNEX 2: Estudi bàsic de seguretat i salut
ANNEX 3: Justificació de preus
PLÀNOLS
PLEC DE CONDICIONS
PRESSUPOST

El projecte ha estat sotmès a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant
publicació del corresponent edicte en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província
número 117, de 20 de juny de 2016, sense que durant el termini d'exposició pública, que va
finalitzar el 27 de juliol de 2016, s'hagin presentat al·legacions, segons certificació emesa per la
Secretaria del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 28 de juliol de 2016.
Tenint en compte l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en
data 10 d'agost de 2016, el qual conclou que és d'interès del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
d'aprovar definitivament el Projecte d'execució del centre de transformació anomenat
"Abocador" amb equip de protecció i mesura en A.T.
Fonaments de dret
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny (ROAS). Articles 36 i següents.
• 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.
• 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).
• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora
de residus (TRLRR).
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
• Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives,
tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb
autoconsum i de producció amb autoconsum.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de medi ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d'execució del centre de transformació anomenat
"Abocador" amb equip de protecció i mesura en A.T, redactat per l'enginyer Martí Corominas i
Blanch, així com el pressupost total d'execució per contracte de 72.272,72 € (IVA inclòs).
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb la seva inserció al tauler d'anuncis
d'aquest Consell Comarcal, en compliment del que disposa l'article 38 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Tercer.- Donar-ne trasllat al gabinet E.P. ENGINYERIA GRUP 7, SL, a l'empresa GBI
SERVEIS, SAU, i a les àrees administratives d'Intervenció de fons i Medi ambient d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Quart.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, per a la realització de tants actes i gestions com calguin per tal d'executar
el present acord.
Figueres, 30 d'agost de 2016
El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària delegada,

Ernest Ruiz i Garcia

Pilar Arbat i Planells

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 de la ruta Santa LLogaia
d'Alguema, escola Sol i Vent de Vilafant, Navata, CEE Mare de Déu del Mont de Vilafant.Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2016 , modificat en sessió de data 21 de
juny de 2016, es va aprovar l'expedient de contractació del servei de transport esoclar de la ruta
Santa Llogaia d'Alguema-Escola Sol i Vent de Vilafant- Navata- CEE Mare de Déu del Mont de
Vilafant i es va disposar convocar la licitació per procediment obert i tramitació ordinària.
Duran el termini de presentació de proposicions es van preseentar les empreses Ampurdan Bus
SL i Estarriol Bus SL.
La Mesa de Contractació, en sessió de data 19 de juliol de 2016, va procedir a l'obertura dels
sobres núm. 1 i núm. 2 de les ofertes presentades, que contenien, respectivament, la
documentació administrativa i la documentació objecte de valoració.
La Cap de l'àrea d'Ensenyament i Cultura va emetre informe de data 20 de juliol de 2016 amb la
valoració de les ofertes presentades i, en aplicació dels criteris establerts a la clàusula tretzena
del plec de clàusules administratives particulars, els va atorgar la puntuació següent:
A. Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 100 punts
Ampurdán
SL
 Oferta econòmica, 60 punts

Bus Estarriol Bus SL

58,88

60,00

 Antiguitat del vehicle adscrit al servei, 25,00
25 punts

25,00

 Geolocalització dels autocars, 5 punts

5,00

5,00

 Formació complementària en àmbits de 0,00
lleure i/o sanitari de l'acompanyat titular
adscrit al servei, 4 punts

1,00

 Oferta quilometratge gratuït, 6 punts

2,00

6,00

PUNTUACIO TOTAL

90,88

97,00

La Mesa de Contractació, en sessió de data 26 de juliol de 2016, a al vista de l'informe tècnic,
va proposar l'adjudicació del contracte a l'empresa Estarriol Bus SL per tractar-se de l'oferta més

avantatjosa.
Mitjançant decret de presidència de data 29 de juliol de 2016 es va requerir l'empresa Estarriol
Bus SL perquè aportés la documentació a què fa referència la clàusula quinzena del plec.
L'empresa Estarriol Bus ha donat compliment en temps i forma al referit requeriment
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).
• 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.- Adjudicar el contracte del servei de transport escolar de la ruta Santa Llogaia
d'Alguema-Escola Sol i Vent de Vilafant- Navata- CEE Mare de Déu del Mont de Vilafant a
favor de l'empresa Estarriol Bus SL, amb NIF núm. B48500938, representada pel Sr. Jordi Pi
Maynau, amb NIF núm, 77912439P, pel preu de cent quaranta-vuit euros amb vuitanta-tres
cèntims per servei/dia (148,83€), IVA exclòs.
La durada del contracte del contracte serà des de l'inici del curs escolar 2016/2017 fins al final
del curs 2020/2021 i es podrà prorrogar per al curs 2020/2021.
Segon.- Disposar la despesa de la presesent 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.
Tercer.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la
notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.
Quart.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l'àrea d'Intervenció del Consell
Comarcal.
Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 30 d'agost de 2016

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària delegada,

Ernest Ruiz i Garcia

Pilar Arbat i Planells

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 de finançament al Departament de
Governació, administracions Publiques i Habitatge, per a la línia de subvencions per a despeses
de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per el
període 2016-2017.- Aprovació.Fets
Atès que des del 2004, l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà és porten
diversos projectes per tal d'afavorir la dinamització del sector turístic per tal d'aconseguir la
generació d'ocupació i autoocupació, frenar la regressió demogràfica i el despoblament dels
municipis rurals de l’Alt Empordà i consolidar un teixit social competitiu a través del seu
desenvolupament econòmic sostenible i la millora de serveis i les condicions de vida dels seus
habitants; fomentant les potencialitats de la comarca en sectors de futur ; promovent la igualtat
d'oportunitats i la incorporació dels joves al mercat de treball; tenint en compte les potencialitats
de les noves tecnologies d'informació i comunicació; aprofitant els recursos autòctons;
potenciant les propostes singulars i de caràcter innovador; i aplicant sempre criteris de
sostenibilitat i de respecte al medi ambient.
Atès que en el desenvolupament d'alguns d'aquest projectes s'ha aconseguit els objectius
marcats com potser a través de la xarxa de senders Itinerànnia i el Camí Natural de la Muga
Atès que aquests projectes un cop implantats necessiten d'un manteniment i conservació.
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.
DECRET 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores de la línia de
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s'obre la convocatòria per a aquest període.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la memòria Reparacions, manteniment i conservació de la Xarxa de senders
Itinerànnia i el Camí Natural de la Muga 2016-2017 que s’annexa.
Segon.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
l'import assignat al Consell Comarcal de l'Alt Empordà en la línia de subvencions de despeses
de reparacions, manteniment i conservació per al període 2016-2017, d'acord amb els criteris
establerts per al repartiment del Fons de cooperació local de Catalunya destinat als consell
comarcals en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.
Tercer.- 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, 30 d'agost de 2016
El conseller delegat de l'àrea de turisme,

En dono fe,
La Secretària delegada,

Pilar Arbat i Planells

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 de finançament al Servei
d'Ocupació de Catalunya (SOC), del Departament de Treball, per a la renovació de la
contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per dur a terme les accions
encaminades a impulsar l'estratègia de valorització dels recursos territorials de l'Empordà,
2016.- Aprovació.Fets
1. Atès que des del 2004, l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà és
porten diversos projectes per tal d'afavorir la dinamització del sector turístic per tal
d'aconseguir la generació d'ocupació i autoocupació, frenar la regressió demogràfica i el
despoblament dels municipis rurals de l’Alt Empordà i consolidar un teixit social
competitiu a través del seu desenvolupament econòmic sostenible i la millora de serveis
i les condicions de vida dels seus habitants; fomentant les potencialitats de la comarca
en sectors de futur ; promovent la igualtat d'oportunitats i la incorporació dels joves al
mercat de treball; tenint en compte les potencialitats de les noves tecnologies
d'informació i comunicació; aprofitant els recursos autòctons; potenciant les propostes
singulars i de caràcter innovador; i aplicant sempre criteris de sostenibilitat i de respecte
al medi ambient.
2. Atès que amb l'anàlisi del Pla de competitivitat del turisme rural és va detectar que
s'havia d’actuar conjuntament abans que es produís una crisi en el sector perquè, sinó no
tindríem capacitat de reacció i s'ens podia veure perjudicat el sector productiu i
l’ocupació, en aquest sentit, una de les accions estratègiques del pla era i és sensibilitzar
les entitats públiques i privades del territori sobre la necessitat i idoneïtat de configurarse com una única destinació turística per poder per front a l’estacionalitat i diversificar
l’oferta .
3. Atès que en el desenvolupament d'alguns d'aquest projectes s'ha aconseguit els objectius
marcats com potser la xarxa de senders Itinerànnia, el Camí Natural de la Muga i
l’Associació Empordà Turisme, amb els objectius de consolidar l’Alt Empordà com a
destinació turística i, afavorir la competitivitat empresarial a través de l’implantació de
sistemes de gestió de la qualitat, creant productes turístics i comercialitzant productes
turístics.
4. Atès que l'any 2009 els Consells Comarcals de l’Alt i Baix Empordà varen
desenvolupar tot un procés de reflexió conjunta i d’intercanvi d’experiències per
enfortir algunes de les estratègies que, de forma individualitzada, estaven duent a terme
les seves estructures de gestió turística a nivell comarcal, és a dir les Àrees de Turisme
dels dos Consells a través de l’Associació Alt Empordà Turisme i de la Comissió
Turística del Baix Empordà. I d’aquí va sorgir l’estratègia per a la valorització dels

recursos territorials de l’Empordà que marca l’estratègia a seguir per aquests propers
anys. L’objectiu de futur és el de treballar per posar en valor el conjunt de les dues
comarques com un destí turístic de referència dins la marca Costa Brava i aprofitar-se
de la imatge de prestigi i qualitat de vida que té l’Empordà en alguns dels mercats més
propers. Això s’ha consensuat establint mecanismes de cooperació entre les estructures
de gestió turística dels dos Consells Comarcals (Alt i Baix Empordà) i els seus òrgans
de participació (Associació Empordà Turisme i Comissió Turística del Baix
Empordà).L’eix central d’aquesta estratègia és el de treballar en la consolidació del
litoral com un destí d'excel·lència de sol i platja, que a més es rejoveneix amb la
incorporació dels principals valors i recursos culturals i naturals de tot el territori. Així
mateix,s’hauria de treballar en la creació de productes de referència adreçats a
segments de mercat determinats.
5. Atès que el març de 2014 es va finalitzar el Pla estratègic en l’àmbit del
desenvolupament econòmic local i l’ocupació a l’Alt Empordà, amb l‘empresa
D’Aleph Iniciativas y Organización S.A, finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i
l’Ajuntament de Figueres amb l’objectiu de dur a terme un procés de planificació
estratègica per identificar els àmbits de desenvolupament i dinamització econòmica i
ocupacional de Figueres i l’Alt Empordà, del qual ha sorgit el Pla d’acció sectorial en
l’àmbit del desenvolupament turístic a l’empresa que es va presentar també l'abril
2014 i que ha estat realitzat pel Despatx Capellà Ballbé S.L, finançat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres amb l'objectiu d'establir un
programa de treball que asseguri el desenvolupament de les diverses iniciatives
turístiques existents, les doti de contingut (incorporant-hi els recursos, nous elements
d’interès, documentació, etc.), faciliti la seva gestió (senyalització, manteniment) i doni
suport a la creació de producte turístic, a través de la implicació de tots els agents
turístics públics i privats.
Es pretén al mateix temps fer arribar un missatge al conjunt del territori de que aquestes
iniciatives signifiquen una nova oportunitat de desenvolupament local i creació
d’ocupació.
6. Així doncs, el pla de treball que es planteja per l'AODL es basa en l’Estratègia per a
la valorització dels recursos territorials de l’Empordà, la qual s'ha seguit, millorat i
actualitzat a partir del programa de treball proposat pel Pla d’acció sectorial en
l’àmbit del desenvolupament turístic a l’empresa .
7. Per altre banda, per tal de continuar amb l'impuls de les accions que proposa aquesta
Estratègia, es fa necessari la renovació de la contractació de l'Eva Teixidor Frou com
agent de desenvolupament local (AODL)
8. 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.
EMO/349/2012, DE 31 D'OCTUBRE, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local.
Ordre EMO/207/2013, de 2 de setembre, de modificació de l'Ordre EMO/349/2012, de 31
d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a
la concessió de les subvencions destinades al Programa d'agents d'ocupació i
desenvolupament local per a l'any 2013.
Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i
s'obre la convocatòria per a l'any 2014.
RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la quals s'obre la convocatòira per a l'any
2016 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el pla de treball de l'agent d'ocupació local (AODL) per portar a terme
l'impuls de l'estratègia de valorització dels recursos territorials de l'Empordà 2016 que
s’annexa.
Segon.- Sol·licitar al Director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), del Departament de
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, una subvenció d’import 27.045,55 euros,
per a la renovació de la contractació de l'Eva Teixidor Frou com agent d’ocupació i
desenvolupament local amb la finalitat d'impulsar l’estratègia de valorització dels recursos
territorials de l'Empordà.
Tercer.- 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, 30 d'agost de 2016
El conseller delegat de l'àrea de turisme,

En dono fe,
La Secretària delegada,

Pilar Arbat i Planells

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 de finançament al Servei
d'Ocupació de Catalunya (SOC), per a la renovació de la contractació d'un agent d'ocupació i
desenvolupament local (AODL) per dur a terme les accions encaminades a millorar la
competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrials de la comarca de l'Alt
Empordà i fer-los atractius per a futurs inversors, 2016 - AprovacióFets
En data 16 de desembre de 2014 la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va
aprovar el Pla estratègic en l’àmbit del Desenvolupament Econòmic Local i d’Ocupació a l’Alt
Empordà.
Aquest Pla estratègic té com a objectiu dinamitzar l’economia local i aconseguir un creixement
econòmic sostenible a l’Alt Empordà per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans de tots els
municipis de la comarca, tot aprofitant el potencial de desenvolupament econòmic de tots els
recursos i actius de la comarca.
En aquest Pla estratègic es defineix l’activitat LE2.2.2. "Identificació de l’espai industrial
disponible a la comarca" que té per objectiu disposar d’una fotografia el més exacta possible
sobre l’espai industrial disponible a la comarca, fet fonamental a l’hora de plantejar estratègies
d’atracció de nova activitat i d’inversió.
En data 5 d’octubre de 2015, en el marc de l’activitat LE2.2.2. des del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i els Ajuntaments de Castelló d’Empúries, Figueres, La Jonquera i Vilamalla
van signar un conveni de col·laboració per a la implementació del projecte "Millora de la
competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrials de l’Alt Empordà i fer-los
atractius per a futurs inversors".
En data 31 de desembre de 2015 es va contractar a la Gemma Nadal Gelada com a AODL per a
desenvolupar el projecte.
En data 12 de juliol de 2016 es va publicar, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la
RESOLUCIÓ TSF/1695/2016 per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la
concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
Els ajuntaments participants en el projecte han manifestat la seva conformitt el nou pla de
treball per l’any 2016, que s’adjunta com a document annex.
ATÈS l'informe tècnic favorable de data 26 d'agost de 2016
Fonaments de dret

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
• 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.
• 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 EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i
s'obre la convocatòria per a l'any 2014.
• Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016
per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament
local.
Per tot això, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el pla de treball 2016 de l’AODL per dur a terme el projecte de Millora de la
competitivitat de les empreses ubicades en els polígons de la comarca de l’Alt Empordà i fer-los
atractius per a futurs inversors, que s’annexa.
Segon.- Sol·licitar al Director del SOC, una subvenció d’import 27.045,55 euros, per a la
renovació de la contractació de Gemma Nadal Gelada com a AODL amb la finalitat de
desenvolupar el projecte Millora de la competitivitat de les empreses ubicades en els polígons
de la comarca de l’Alt Empordà i fer-los atractius per a futurs inversors.
Tercer.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del prenent acord.
Figueres, 30 d’agost de 2016
El President,

Ferran Roquer i Padrosa
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària delegadal,

Ernest Ruiz i Garcia

Pilar Arbat i Planells

