
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu al recurs ordinari núm. 153/2013 interposat per SERSA SERVEIS SOCIALS I
ADMINISTRATIUS, SCCL - SERSA SCCL, CLECE, SA i UTE SAD ALT EMPORDÀ, SER-
SA I CLECE, contra  la  desestimació del  recurs de reposició,  de  data 20 de febrer de 2013,
interposat per la demandant.-  a)  Prendre coneixement del decret de data 10 de juny de 2015
dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona.- b) Ordenació de pagament.-

Fets

Vist que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en data 6 de maig de 2014, va prendre conei-
xement de la interlocutòria de data 25 de març de 2014 que en la seva part dispositiva establia: 

"DISPONGO: RECTIFICAR el fundamento jurídico tercero de la Sentencia de 11 de marzo de
2014 en el siguiente sentido. Todo lo expuesto determina que deba ser estimado el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto y RECTIFICAR el fallo que queda redactado de la manera
siguiente:
ESTIMAR el recurso deducido por SERSA SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS, SCCL Y
CLECE SA UTE ALT EMPORDÀ, contra la resolución de 20 de febrero de 2013 por el que se
desestimaba el recurso interpuesto confirmando el contenido del Decreto de la Presidencia de
22 de noviembre de 2012 del CCAE, ANULANDOLA por no ser conforme a derecho ordenando
a que proceda al abono de la cantidad de 2.125,25 euros más los intereses legales desde 22 de
abril de 2013 y más las costas. Esta sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso ordi -
nario alguno, manteniendo íntegros el resto de los pronunciamientos.
Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso alguno. Así lo acuerda, manda y firma Dª Ana Suárez Blavia, juez del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Girona.”

Vist el decret  de dat a 10 de juny de 2015, dictat pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3
de Girona, en referència a la sol·licitud de la taxació de costes per part de la procuradora Rosa
Llum Fernández Feliu, en  nom de UTE SAD ALT EMPORDÀ, SERSA I CLECE.

Per tot això, el president del Consell Comarcal,  proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent

ACORD

Primer.- Prendre coneixement del decret dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Girona, de data 10 de juny de 2015, que en la seva part dispositiva va establir:



"Aprovo la taxació de costes practicada a instància del/de la procurador/a Rosa Llum Fernán-
dez Feliu, en nom de UTE SAD ALT EMPORDÀ, SERSA I CLECE, per la qual cosa la part
condemnada Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha de pagar 637,57 euros.

Segon  .-  Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de l'import de dos mil cent vint-i-cinc eu-
ros amb vint-i-cinc cèntims (2.125,25 €), i dos-cents vint-i-set euros amb quaranta-vuit cèntims
(227,48€) en concepte d'interessos legals des del 22 d'abril de 2013, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 20.9201.22703. 

Tercer.- Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de l'import de sis-cents trenta-set euros
amb cinquanta-set cèntims (637,57 €) en concepte de taxació de costes a abonar a la UTE SAD
ALT EMPORDÀ, SERSA I CLECE, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.9201.22703. 

Quart.-  Notificar els presents acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona i a
l'àrea d'Intervenció per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Figueres, 

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



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 i dinamització del Buc d'assaig, espai
creatiu de l'Oficina jove de l'Alt Empordà. Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 24 de novembre de 2015 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de gestió i dinamització del Buc d'assaig, espai creatiu de l'Oficina jove
de l'Alt Empordà; es van aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques  reguladors  del  contracte  i  es  va  disposar  convocar  la  licitació,  per  procediment
negociat.

Es va sol.licitar oferta als professionals següents: Joan Josep Bosch Rescalvo, Bastaix SL i Link
Produccions  SL  i es va anunciar la licitació en el perfil del contractant.

Durant el termini de presentació de proposicions van  presentar oferta el Sr. Néstor Morales
Martínez, el Sr. Joan Josep Bosch Rescalvo i l'Associació Taller d'Art, Cultura i Creació.

El tècnic de Joventut del Consell Comarcal i el tècnic de Joventut de l'Ajuntament de Figueres
han emès informe conjunt de data 25 de gener amb la valoració de les ofertes presentades i en
aplicació dels  criteris   establerts  a  la  clàusula  12ena.  del  plec   han atorgat  les  puntuacions
següents:

a) Criteris avaluables de forma automàtica ( fins a
60 punts)

Nèstor
Morales

Joan
Josep
Bosch
Rescalvo

Ass.  Taller
d'Art,
Cultura  i
Creació

- Oferta econòmica (fins a 60 punts) 60 punts 55,56 53,96

b) Criteris que depenen de judici de valor  (fins a 40
punts)

Descripció àmplia i detallada de l'organització i de les
accions  i  activitats  que  es  duran   a  terme(fins  a  32
punts)

- Prograrnació: activitats i actuacions programades  (12
punts)

10 12 11

- Protocols i documentació pròpia del servei (2 punts) 2 2 2

- Coordinacions i treball en xarxa ( 3 punts) 0,25 3 3



- Assessorament individual i a grups de joves ( 5 punts) 3 4,5 5

- Obertura i presència en l'espai i horaris del servei (5
punts)

2 2 2

- Noves propostes d'accions que millorin la qualitat del
servei  (5 punts)

3 3 3

Recursos humans adscrits al servei, amb qualificació i
dedicació al servei, fins a 4 punts

3 2 4

Descripció dels sistemes d'avaluació i seguiment de les
activitats ( fins a 4 punts)

3 3 4

TOTAL PUNTS 86,25 88,06 87,96

La Junta de Govern, en sessió de data 9 de febrer de 2016, va acordar requerir el Sr. Joan Josep
Bosch Rescalvo,  per  haver  presentat  l’oferta  més  avantatjosa,  perquè  aportés  els  certificats
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, còpia de la pòlissa de
responsabilitat civil i resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva per import de
675,00.

El Sr. Joan Josep Bosch Rescalvo ha donat compliment al referit requeriment i ha sol.licitat
prestar la garantia mitjançant la corresponent retenció en el preu del contracte.

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 Joventut i Esports proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent

ACORD:

Primer. -Adjudicar el servei de gestió i dinamització del Buc d'assaig, espai creatiu de l'Oficina
Jove de l'Alt Empordà, a favor del Sr. Joan Josep Bosch Rescalvo, amb DNI núm.40.448.567-P,
per import de 13.500,00 euros, IVA exclòs, per haver presentat l'oferta més avantatjosa.

La durada del contracte serà d’un any a comptar des de la data de la seva signatura i es podrà
prorrogar per un període d’un any.

Segon- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2016,



per un import màxim de 16.335,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 60.3371.22640
del pressupost.

Tercer.- Requerir l’adjudicatari  perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l’endemà 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.- Autoritzar  la  presidència  perquè  realitzi  tants  actes  i  gestions  com calguin  per  a
l’execució del present acord.

Figueres, 23 de febrer de 2016

El conseller delegat de l'àrea 
de Joventut i Esports,

Alfons Vila i Cuadrado

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

Ernest Ruiz i Garcia 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 sol·licitud d'una subvenció pel Foment i promoció de les polítiques socials
en matèria d'habitatge en l'àmbit comarcal en el marc de la convocatòria de la Diputació de
Girona.

Fets

ATÈS que l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal està cobrint l’atenció de la ciutadania de
tota la comarca, la qual cosa significa, que atén als 68 municipis que conformen la comarca de
l’Alt Empordà  per tal de resoldre els seus dubtes, realitzar diverses peticions d’informació i
assessorament en matèria d’habitatge, així com per la tramitació dels ajuts al lloguer, cèdules
d’habitabilitat, expedients de rehabilitació.

ATÈS que  la  Diputació  de  Girona   vol  donar  suport  econòmic  als  serveis  comarcals   que
treballem amb programes socials creant una  subvenció a tal efecte.

ATÈS que dita subvenció  facilita el desenvolupament d’aquestes actuacions a tot el territori de
la nostra demarcació.

En el cas que sigui concedida aquesta subvenció l'Oficina d'Habitatge del Consell  Comarcal
podrà promoure  les activitats concretes següents:

1. Impulsar la cessió d'habitatges al servei de mediació per al lloguer social mitjançant
publicitat.

2. Dinamitzar el servei d'assessorament  al deute hipotecari i el servei de mediació per al
lloguer social així com  les polítiques socials en matèria d'habitatge.

Fonaments de dret

• Llei  4/2013,  de 4 de juny,  de  mesures  de flexibilització i  foment  del  mercat  de  lloguer
d'habitatges.

• Decret 13/2010 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Pla pel Dret a l'Habitatge del 2009 –
2012.

• Decret 171/2012, de 27 de desembre, de pròrroga del Pla pel Dret a l'Habitatge del 2009-
2012.

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJAP-PAC).

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



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

• Reial  Decret  legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

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

ACORD

Primer.  - Aprovar  la  sol·licitud  de  subvenció  per  un  import  de  14,180 €  (catorze  mil  cent
vuitanta euros) en el marc de la convocatòria de la Diputació de Girona.

Segon.- Facultar indistintament al president, Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcè i  Company,  perquè realitzin tants actes i  gestions com calguin per a l’execució dels
presents acords.

Tercer.- Donar-ne trasllat a la Diputació de Girona, Àrea de Cooperació Local - Habitatge, així
com a l'Àrea de Serveis Tècnics (Oficina d'Habitatge) d’aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 23 de febrer de 2016.

El conseller delegat de l'àrea d'Habitatge

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

Ernest Ruiz i Garcia 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 fer efectiva la signatura de les addendes dels convenis de col·laboració per
aquest any 2016 relatius a l'Oficina Local d'Habitatge i el Programa de Mediació per al Lloguer
Social; així com acceptar el pagament de les aportacions econòmiques inicials dels mateixos per
part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.-Aprovació.-

Fets

ATÈS que el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012
estableix, en relació a les oficines locals d’habitatge, que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir les oficines locals d’habitatge i el
programa de mediació per al lloguer social amb les administracions locals, com també amb
institucions o entitats que tinguin desplegament territorial.

ATÈS que, de conformitat amb l’establert en l’article 97 del Decret del Pla per al dret a
l’habitatge 2009-2012, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa d’una oficina i del
personal tècnic i administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen.

ATÈS que, per tal de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts del Pla
per al dret a l’habitatge 2009-2012, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà van subscriure, en data 1 de juny de 2012, un conveni de col·laboració per al
manteniment de l’Oficina local d’habitatge i programa de mediació per al lloguer social d’àmbit
territorial comarcal, el qual va ser aprovat per Decret de Presidència de 24 de maig de 2012 i
posteriorment ratificat al Ple en la seva sessió ordinària de 30 de juliol 2012. 

ATÈS que en data 17 de desembre de 2013 es va aprovar per Junta de Govern i en data 21 de
gener de 2014 ratificat en sessió del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà el nou conveni
que establia una vigència fins el 31 de desembre de 2014, i poder ser prorrogat, per mutu acord
de les parts, prèvia petició amb un preavís d'un mes del venciment del termini inicial.

ATÈS que en data 25 de novembre de 2014 es va aprovar per Junta de Govern la voluntat de
donar continuïtat a les tasques de desenvolupa en el territori l'Oficina Local d'Habitatge i la
Borsa de mediació en matèria d'assessorament i serveis relatius a habitatge.

ATÈS  que  en  data  24  de  novembre  de  2015  es  va  aprovar  per  Ple  la  voluntat  de  donar
continuïtat a les tasques de desenvolupa en el territori l'Oficina Local d'Habitatge i la Borsa de
mediació en matèria d'assessorament i serveis relatius a habitatge.



ATÈS que és voluntat d’ambdues parts continuar la col·laboració iniciada per mitjà del conveni
formalitzat.

ATÈS, en relació amb la celebració d’acords, pactes, convenis o contractes de les
Administracions públiques amb persones tant de dret públic com privat, el que disposen els
articles 6 i 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

ATÈS el que estableix l’article 4.1, epígraf c), del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

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.

ATÈS que en data 24 de novembre de 2015 es va sol·licitar la formalització de les addendes dels
convenis, anteriorment esmentats, per el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre
de 2016.

VIST l'informe emès per la tècnica d'habitatge en data 08 de febrer de 2016 on considera oportú
i necessari aprovar les addendes dels convenis.

Fonaments de dret

• Llei  4/2013,  de 4 de juny,  de  mesures  de flexibilització i  foment  del  mercat  de  lloguer
d'habitatges.

• Decret 13/2010 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Pla pel Dret a l'Habitatge del 2009 –
2012.

• Decret 171/2012, de 27 de desembre, de pòrroga del Pla pel Dret a l'Habitatge del 2009-
2012.

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJAP-PAC).

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

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

• Reial  Decret  legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:

ACORD

Primer.- Aprovar  l'addenda  del  conveni de  col·laboració  entre  l'Agència  de  l'Habitatge  de
Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per el període comprès entre l'1 de gener i el



31 de desembre de 2016 relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge.

Segon.- Aprovar  l'addenda  del  conveni  de  col·laboració  entre  l'Agència  de  l'Habitatge  de
Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per el període comprès entre l'1 de gener i el
31 de desembre de 2016 relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social d'Habitatges.

Tercer.-  Acceptar  els  pagaments  en  càrrec  a  la  partida  pressupostària  número  25.45000
previstos  en  els  pactes  dels  convenis  de  manera  que  les  aportacions  econòmiques  que
s'estableixen  per l'exercici 2016 seran les següents:

 L'import  del  pagament  fix  inicial  de  96.041€  per  les  despeses  de  servei  d'atenció
ciutadana i assessorament en matèria d'habitatge establerts en el pacte quart, epígraf a)
del conveni relatiu a l'Oficina Local d'habitatge.

 L'import  del pagament fix inicial de 10.350€ en concepte de bestreta i a compte de
l'aportació màxima establerta en el pacte cinquè, epígraf a), en relació al conveni de la
Borsa de Mediació per al lloguer social.

Quart.- Facultar indistintament al president, Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcè i  Company,  perquè realitzin tants actes i  gestions com calguin per a l’execució dels
presents acords.

Cinquè.- Donar-ne trasllat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com a les Àrees  de
Serveis  Tècnics  (Oficina  d'Habitatge)  i  d'Intervenció  d’aquest  Consell  Comarcal  per  al  seu
coneixement i als efectes adients.

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

Setè.- Sotmetre a ratificació en el proper Ple del Consell Comarcal quan es celebri.

Figueres, 23 de febrer de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a resoldre una sol·licitud d'assessorament tècnic per part dels serveis tècnics
del Consell Comarcal, presentada per l'Ajuntament de Ventalló

Fets

L'Ajuntament  de  Ventalló  ha  tramès  a  aquest  Consell  Comarcal  una  notificació  (RE 1168-
11/02/2016) on  es sol·licita que els serveis tècnics comarcals puguin efectuar assessorament
tècnic municipal.

En aquest sentit, una de les competències que li es més pròpia a la comarca es la de prestar
suport als municipis que la conformen i especialment a aquells més petits, ja que aquesta és una
de les raons fonamentals de ser d'aquesta institució. En aquest sentit es posiciona l’article 28 del
Text Refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, en tractar de l’assistència i cooperació als municipis.

Atès que aquesta petició suposa continuar  amb un assessorament  que ja  es venia  realitzant
durant el 2015, segons acord de Junta de Govern, d'aquest Consell Comarcal, de data 19 de
maig de 2015 en els termes que es transcriuen a continuació:

• Servei presencial a l'Ajuntament de 3,5 hores setmanals de l'arquitecte tècnic 
• Realitzar tasques d'arquitectura i  enginyeria tècnica per dur a terme des del  Consell

Comarcal amb un temps de dedicació d'un 25% (del temps presencial per l'arquitecte
tècnic a l'Ajuntament).

• Redacció  d'un  projecte  d'edificació,  d'urbanització  o  d'enginyeria  tècnica,  de  fins  a
80.000 € de pressupost d'execució material (PEM), a l'any.

• Redacció de les memòries valorades per presentar al PUOSC i per obtenir subvencions. 

Atès que l'Ajuntament de Ventalló ha sol·licitat per aquest 2016 l'assessorament tècnic en els
mateixos termes.
Atès  que,  en  el  mateix  escrit  s'indica  que  la  forma  de  pagament  serà  trimestralment  i  per
domiciliació bancària.
Atès  que  l'arquitecta  dels  Serveis  Tècnics  ha  informat  favorablement  l'adopció  del  present
acord.

Fonaments de dret

• 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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú.
• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions

públiques de Catalunya.
• Ordenances Fiscals del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a l'any 2015
 
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de l'Àrea de Serveis Tècnics, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Acceptar la sol·licitud formulada per l'Ajuntament de Ventalló per a l'assessorament
tècnic per part dels serveis  tècnics d'aquest Consell Comarcal, en els termes que s'especifiquen
en la part expositiva del present acord.

Segon.-  Fixar  per  a  la  realització  del  servei  d'assessorament  tècnic  esmentat,  l'import  de
10.000,00 euros per a l'exercici 2016, resultat de l'aplicació de l'article 5 B) Serveis tècnics,
Assistència  tècnica,  apartat  a)  de  l'Ordenança Fiscal  núm.  1 reguladora de la  taxa per  a  la
realització de serveis i activitats administratives. 
La forma de pagament serà trimestralment i per domiciliació bancària.

Tercer.- Consignar la quantitat esmentada a la partida 25.46202 del vigent pressupost.

Quart.- Notificar els presents acords a l'Ajuntament de Ventalló i a les àrees de Serveis Tècnics
i Intervenció del Consell Comarcal.

Cinquè.- Facultar el president, senyor Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i
Company,  per  a  la  signatura  de la  documentació  necessària  per  a  l'efectivitat  dels  presents
acords.

Figueres, 23 de febrer de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics,

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

Ernest Ruiz i Garcia 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 resolució del recursos presentats en el marc de la convocatòria d'ajuts
individuals de menjador per al curs 2015-2016.

Fets
El  Consell  Comarcal  té  delegades,  mitjançant  conveni  subscrit  amb  el  Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 14 de juliol de 2014, les competències
delegades de la gestió del transport i del menjador  escolar a la comarca de l'Alt Empordà.

Per acord del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de data 9 de juny de 2015, es van
aprovar les bases que regulen la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs 2015-
2016.

La Junta de Govern Local, en sessions de data 29 de setembre de 2015, 13 d'octubre de 2015 i
20 d'octubre de 2015, va aprovar l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs
2015-2016.

Aquesta adjudicació es va notificar a les famílies i als ens gestors i es va iniciar el període de
presentació de recursos establert a l'article 12 de les bases.

S'han estimat els recursos corresponents a les sol·licituds que compleixen les bases.

Atès que el Departament d'Ensenyament estableix els 3 llindars que contemplen les bases.

Atès que per aquest curs els barems són iguals per a tot Catalunya, i hi pot haver mobilitat per
comarques.

Atès l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament segons el qual proposa
l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs 2015-2016.

Fonaments de dret

– 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. 
– La clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/179/22014 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 i  el finançament per la prestació de serveis.

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 per al curs 2015-2016, resultants de l'estimació dels
recursos presentats, d'acord amb l'annex adjunt que forma part de la proposta.

Segon.- Autoritzar la despesa de 966.044,46 € per atendre les despeses esmentades amb càrrec a
l'aplicació pressupostària  35.3263.48000 l'import  de  227.425,96€ pel  període de setembre  a
desembre de 2015 i l'import 352.675,04€ pel període de gener a juny de 2016, i amb càrrec a
l'aplicació 35.3263.22799 l'import de 151.307,38 € pel període de setembre a desembre de 2015
i l'import 234.636,08 € pel període de gener a juny de 2016, d'acord amb la relació següent:

CENTRE IMPORT CENTRE IMPORT

AMPA ESC FLUVIANETS 6.125,60 CEIP. CARITAT SERINYANA 1.597,20

AMPA ESC JOAN REGLA 11.581,60 CEIP. BORRASSA 2.662,00

ESC MANUEL DE PEDROLO ,00 CEIP. EL FAR D'EMPORDA 5.009,40

ESC SANTA CECILIA (AJUNT) 216,00 CEIP. L'ESCULAPI 6.026,40

AMPA ESC CABANES 9.622,40 CEIP. PARC DE LES AIGÜES 32.936,20

AMPA ESC RUIZ AMADO 26.572,00 3.194,40

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES 40.357,60 CEIP. POMPEU FABRA 25.725,18

AMPA ESC PUIG D'ESQUERS ,00 CEIP. JOAQUIM VALLMAJO 6.585,12

AMPA ESC EMPURIES 32.292,00 CEIP. MARIA PAGES TRAYTER ,00

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA 9.345,20 CEIP. PAU 532,40

AMAP ESC JOSEP PALLACH 31.192,80 CEIP. LES CLISQUES 2.370,16

AMPA ESC SALVADOR DALI 35.545,40 CEIP SANT JAUME 5.522,92

AMPA ESC SANT PAU 17.017,80 CEIP. VALLGARRIGA 12.457,26

AMPA ESC AMISTAT 68.532,75 CEIP. JOSEP DE RIBOT OLIVAS 5.446,80

COR DE MARIA 15.500,00 CEIP ELS VALENTINS 1.064,80

LA SALLE 8.655,20 CEIP. ANTONI BALMANYA 1.091,20

PAULA MONTAL 12.716,20 CEIP. SANT SEBASTIA 1.109,80

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO 16.625,70 CEIP. MN. JOSEP M. ALBERT 3.226,08

ESC LES SALINES  (AJUNT.) 2.147,20 CEIP. ANICET DE PAGES 23.523,50

CEIP. MONTSERRAT VAYREDA (LLADO)



Tercer.- Comunicar aquesta resolució als ens gestors corresponents.

Quart.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà per trimestres i es farà
efectiu una vegada rebudes les certificacions del centre, d'acord amb les condicions següents:

– Una vegada aprovada 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.

– Una vegada transferida per la Generalitat 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 ens gestors del menjador 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.

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, 23 de febrer de 2016

ESC MARTÍ INGLES  (AJUNT.) 6.864,00 CEIP. TERESA DE PALLEJA 8.822,84

AMPA ESC RAMON MUNTANER 4.752,00 CEIP. VILANANT 5.059,08

AMPA ESC PONT DE MOLINS 2.728,00 CEIP. JOSEP POUS I PAGES 72.323,68

AMPA ESC ELS GRECS 48.010,55 CEIP. GARRIGAS ,00

AMPA ESC NARCIS MONTURIOL 15.768,00 CEIP. LLUIS MARIA VIDAL 1.091,20

AMPA ESC M. VAYREDA (ROSES) 23.328,00 CEIP. ELS DOLMENS 2.728,00

CENTRE ESCOLAR EMPORDA 2.130,00 CEIP. MONT ROIG 2.182,40

AMPA ESC LLAGUT 43.424,60 CEIP. CARME GUASCH I DARNE 31.347,20

AMPA ESC TERRAPRIMS 13.640,00 CEIP. JOAQUIM CUSI 40.541,80

AMPA ESC SANTIAGO RATES 19.210,40 CEIP. TORRE D'EN REIG 3.819,20

AMPA ESC PUIG SEGALAR 3.819,20 AMPA ESC EL BRUEL 38.081,56

AMPA ESC SOL I VENT 17.707,20 AMPA ESC LLERS 6.063,20

AMPA ESC LES MELIES 21.060,00 CEIP. GONÇAL COMELLAS 2.052,16

ESC VENTALLÓ  (AJUNT.) 6.406,40 AMPA ESC JOAQUIM GIFRE 5.735,52

CEE MARE DE DEU DEL MONT 7.207,20 CEIP J. VICENÇ VIVES 26.014,80

TOTAL : 966.044,46



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



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació del servei de transport escolar des del barri de Sant Joan de
Figueres a diferents instituts de la ciutat.- Adjudicació.- 

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de desembre de 2015 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de transport escolar des del barri de Sant Joan de Figueres als diferents
instituts de la ciutat. Així mateix, 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 negociat.

Es va sol.licitar oferta a les empreses SARFA SL, Estarriol Bus SL, David i Manel SL i TEISA i
es va anunciar la licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal.

Durant el termini de presentació de proposicions només va  presentar oferta l'empresa David i
Manel SL.

La cap de l'àrea de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal ha emès l'informe de data 25
de gener de 2016  amb la valoració de l'oferta presentada i en aplicació dels criteris  establerts a
la clàusula 12ena. del plec  li  ha atorgat la puntuació següent:

a) Criteris avaluables de forma automàtica ( fins a  95 punts)

• Oferta econòmica (60 punts) 60 punts

• Edat mitjana de la flota de transport (20 punts) 0 punts

• Geolocalització dels autocars (5 punts) 0 punts

• Cinturons de seguretat (10 punts) 3,33 punts

b) Criteris que depenen de judici de valor  (fins a 5 punts)

• Formació complementària dels acompanyants ( 2,5 punts) 1,25 punts

• Altres millores (2,5 punts) 0 punts

TOTAL 64,58 punts 

Mitjançant decret de presidència de data 28 de gener de 2016, ratificat en sessió d’aquesta Junta
de  data  2  de  febrer  de  2016,  es  va  disposar  requerir  l’empresa  David  i  Manel  SL perquè
presentes document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 2.624,00,



així com diversa documentació d’entre l’assenyalada a la clàusula 14èna. del plec.

L’empresa David i Manel SL ha donat compliment a l’esmentat 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), 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,   la consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament  proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent

ACORD:

Primer.-Adjudicar el servei de de transport escolar des del barri de Sant Joan de Figueres a
diferents instituts de la ciutat a favor de l’empresa David i Manel SL, amb NIF B-17409525,
pel  preu  unitari  per  servei/dia  de  196,00€,  IVA exclòs,  per  tractar-se  de  l’única  oferta
presentada, complir amb els requisits exigits i no superar el tipus de licitació.

El termini d'execució del contracte serà des de la data de la seva signatura fins al 21 de juny del
2016 i des del 14 de setembre de 2016 fins al 22 de juny de 2017.

Segon- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2016,
per un import màxim de 38.182,76€ amb càrrec a l’aplicació 35.3262.22799  del pressupost.

La despesa a consignar per  al 'exercici 2017 és de 25.376,12€.

Tercer.- Requerir l’adjudicatari  perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l’endemà 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.- Autoritzar  la  presidència  perquè  realitzi  tants  actes  i  gestions  com calguin  per  a
l’execució del present acord.

Figueres, 23 de febrer de 2016



La consellera  delegada 
de l'àrea d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'adjudicació del menjador obligatori als alumnes de les escoles concertades
per al curs 2015-2016.

Fets
Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb data 14 de juliol de 2014, 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
2015-2016 aprovades per el Ple del Consell Comarcal de data 9 de juny de 2015, 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 115.941,20€

Atès que l'import de setembre a desembre l'import és de 45.454,09€ amb càrrec a l'aplicació
pressupostària  35.3263.48000  i  de  gener  a  juny és  de  70.487,11€  amb  càrrec  a  l'aplicació
pressupostària 35.3263.22799.

Atès l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament de data 1 de febrer de
2016, segons el qual proposa l'adjudicació del menjador obligatori als centres concertats de la
comarca per al curs 2015-2016.

Fonaments de dret

• 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.



• Clàusula segona b) i  tretzena de la resolució ENS/179/2014 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 i el finançament per la prestació de serveis.

Per  tot  això,  el  conseller  delegat  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 2015-
2016 d'acord amb l'annex adjunt que forma part de la proposta.

Segon.  - Autoritzar la despesa de 115.941,20€ per atendre les despeses esmentades amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 35.3263.48000 per l'import de 45.454,09€ pel període de setembre a
desembre de 2015 i amb l'aplicació pressupostària 35.3263.22799  per l'import de 70.487,11€
pel període de gener a juny de 2016, d'acord amb la relació següent:

CENTRE IMPORT SET – DES
Famílies

GEN – JUNY
Centre

LA SALLE 50.877,20€ 19.946,17€ 30.931,03€

ESCOLÀPIES FIGUERES 32.041,60€ 12.561,45€ 19.480,15€

CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ 30.840,00€ 12.090,87€ 18.749,13€

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

TOTAL 115.941,20€ 45.454,09€ 70.487,11€

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

Quart.- Establir que el pagament s'abonarà a la família el primer trimestre del curs 2015-2016 i
la resta del curs al centre escolar.

CENTRE IMPORT SET – DES
Famílies

GEN – JUNY
Centre

LA SALLE 50.877,20€ 19.946,17€ 30.931,03€

ESCOLÀPIES FIGUERES 32.041,60€ 12.561,45€ 19.480,15€

CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ 30.840,00€ 12.090,87€ 18.749,13€

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

TOTAL 115.941,20€ 45.454,09€ 70.487,11€

-



-  Una  vegada  aprovada  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.

- Una vegada transferida per la Generalitat 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, 16 de febrer de 2016

El conseller delegat de l'àrea d'ensenyament,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig


