JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a comparèixer en concepte de demandat en el procediment judicial ordinari
65/2016, que es segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, fruït del
recurs interposat per SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS, SCCL I CLECE, SA
(UTE SAD ALT EMPORDÀ, SERSA I CLECE).- Aprovació.Fets
Atès que en data 22 de març de 2016 (RE. 2691), el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona
va notificar el decret del lletrat de l'Administració de Justícia, de data dia 15 de març de 2016,
on es posa en coneixement del Consell Comarcal de la interposició per part de SERSA,
SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS, SCCL I CLECE, SA (UTE SAD ALT EMPORDÀ,
SERSA I CLECE) d’un recurs contenciós administratiu.
Atès que es tracta d’un recurs contra la resolució de la presidència, de data 15 de desembre de
2015, per la qual es desestimava íntegrament el recurs de reposició interposat per part de la UTE
SAD ALT EMPORDÀ, SERSA i CLECE en data 27 de novembre de 2015 (RE 2015/9910)
contra la resolució de Presidència de data 22 d'octubre de 2015, la qual desestimava íntegrament
la reclamació formulada en petició de pagament de 38.178,70 euros en concepte d'interessos de
demora.
Fonaments de Dret
-

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya.

-

Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú.

-

Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial

ACORD
Per tot això, el President del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
Primer.- Comparèixer com a demandada en el procediment recurs ordinari 65/2016 que se
segueix en el jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, a instància d’un recurs
presentat per SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS, SCCL I CLECE, SA (UTE
SAD ALT EMPORDÀ, SERSA I CLECE).
Segon.- Designar el Sr. Josep Maria Soler i Basco com advocat en defensa dels interessos del

Consell Comarcal, i la Sra. Gregòria Tuèbols Martínez com procuradora dels tribunals.
Tercer.- Remetre l’expedient complet degudament diligenciat, foliat i indexat al Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona.
Quart.- Notificar el presents acord al Jutjat per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Figueres, 12 d'abril de 2016

El president,

Conforme,
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 contractació del servei de transport d'educació especial de CadaquésRoses-escola Mare de Déu del Mont. a) Pròrroga
Fets
Mitjançant resolució de la presidència de data 10 de setembre de 2015, ratificat per la Junta de
Govern de data 15 de setembre de 2015, es va adjudicar el contracte del servei de transport
d'educació especial de Cadaqués-Roses-escola Mare de Déu del Mont a favor de l'empresa
Estarriol Bus SL, amb NIF núm. B48500938.
El contracte es va subscriure en data 1 d'octubre de 2015 per al curs 2015/2016 i amb
possibilitat de pròrroga per al curs 2016/2017, d'acord amb allò establert a la seva clàusula
quarta, en consonància amb la clàusula setena del plec de clàusules administratives particulars.
La Cap de l'àrea de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal en data 23 de març de 2016
ha emès informe en el qual proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació
satisfactòria dels serveis objecte 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).
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.- Prorrogar, en els seus propis termes i per al curs 2016/2017, el contracte administratiu del
servei de transport d'educació especial de Cadaqués-Roses-escola Mare de Déu del Mont atorgat
en data 1 d'octubre de 2016 amb l'empresa Estarriol Bus SL.
Segon.- Donar-ne trasllat a l'interessat, així com també a l'àrea administrativa d’Intervenció de
Fons d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, 12 d'abril de 2016

La consellera delegada
de l'àrea d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 bases per a la concessió del menjador gratuït i dels ajuts individuals de
menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de
centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2016-2017.
Fets
Capítol II del títol II de la Llei orgànica de 3 d'octubre d'ordenació del sistema educatiu disposa
que per tal de fer efectiu el principi d'igualtat en l'exercici del dret a l'educació, els poders
públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les persones que es
trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de l'alumnat amb necessitats
educatives especials.
El Decret 219/1989 d'1 d'agost va establir la delegació de determinades competències de la
Generalitat en matèria d'ensenyament a les comarques. L'article 8 d'aquest Decret estableix que
l'assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte de
conveni individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.05.1996), pel qual es regula el
servei escolar de menjador als centres educatius públics de titularitat del Departament
d'Ensenyament, fa referència en les disposicions addicionals 1a i 2a a la possibilitat que els
consells comarcals gestionin els ajuts individuals de menjador, per necessitats
socioeconòmiques i geogràfiques.
Cal definir i regular la tramitació per a la concessió de l'atorgament del menjador gratuït i d'ajuts
individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle
d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2016-2017.
Vistos els criteris per l'atorgament del menjador gratuït i d'ajuts individuals de menjador
adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres
educatius sufragats amb fons públics per al curs 2016-2017, emesos pel Director General
d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.
Vist l'informe favorable emès per la Cap d'Àrea de data 1 d'abril de 2016, en relació a les bases
propostes.
Fonaments de dret
-

Capítol II del títol 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
Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
Article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni

-

-

individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
En relació al conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió
del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en
matèria d'ensenyament de 14 de juliol de 2014 .
Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador en els
centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.
Articles 124 i 55 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels Ens locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment les bases annexes que regulen la concessió de l'atorgament del
menjador gratuït i d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics
per al curs 2016-2017.
Segon.- Aprovar la convocatòria de concessió del menjador gratuït i d'ajuts individuals de
menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de
centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2016-2017, condicionada
suspensivament a l'atorgament dels corresponents fons per part del Departament d'Ensenyament.
Tercer.- Sotmetre els presents acord a informació pública mitjançant la publicació de l'edicte
corresponent al BOP de Girona pel termini de vint dies. En cas que no es presentin al·legacions
durant l'esmentat termini d'informació pública, les bases s'entendran aprovades definitivament
sense necessitat de nou acord, havent-se de publicar el text íntegre de les mateixes.
Quart.- Autoritzar la despesa de 1.804.454,94€ per atendre les despeses esmentades amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries 35.3263.4800 i 35.3263.22799 469.015,25 € i 238.454,77 €
respectivament pel període de setembre a desembre de 2016 i 727.313,85€ i 369.671,07 €
respectivament pel període de gener a juny de 2017) per a la concessió dels esmentats ajuts.
Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.
Sisè.- Sotmetre el present acord a ratificació del Ple de la Corporació en la propera sessió que se
celebri.
Setè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, 12 d'abril de 2016

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 d'ajuts individuals de menjador d'alt risc social i sol·licituds
sobrevingudes 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 20152016.
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.
En data 23 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la resolució dels recursos
presentats en el marc de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs 2015-2016.
Atès que el Departament d'Ensenyament estableix que s'ha de preveure l'admissió de sol·licituds
sobrevingudes.
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 a les sol·licituds
sobrevingudes i les sol·licituds de matrícula viva d'alt risc social.
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 de les
sol·licituds sobrevingudes i les sol·licituds de matrícula viva d'alt risc social, d'acord amb
l'annex adjunt que forma part de la proposta.
Segon.- Autoritzar la despesa de 84.746,40 € per atendre les despeses esmentades amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 35.3263.48000 l'import de 2.704,80 € pel període de setembre a
desembre de 2015 i l'import 4.194,40 € pel període de gener a juny de 2016, i amb càrrec a
l'aplicació 35.3263.22799 l'import de 30.011,62 pel període de setembre a desembre de 2015 i
l'import 47.835,58 € pel període de gener a juny de 2016, d'acord amb la relació següent:
ENS GESTOR
ESC. VENTALLO (AJUNT)
CEIP. CARME GUASCH I DARNE
CEIP. JOAQUIM CUSI

IMPORT
6.899,20
33.641,20
44.206,00
84.746,40

ENS GESTOR
ESC. VENTALLO (AJUNT)
CEIP. CARME GUASCH I DARNE
CEIP. JOAQUIM CUSI

IMPORT
6.899,20
33.641,20
44.206,00
84.746,40

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, 12 d'abril de 2016
La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 convocatòria del XXI concurs de Fotografia de Patrimoni de l'Alt
Empordà 2016
Fets
- Atès que cada any, des del 1994, es realitza el Concurs de Fotografia de Patrimoni de l'Alt
Empordà i que enguany serà la vintena edició.
- Atesa la quantitat de participants, la qualitat de les fotografies i la bona acollida de públic.
- Atès que és una acció amb l'objectiu de fomentar la difusió i protecció del patrimoni cultural
comarcal.
- Atès que els premis més els trofeus suma un total de 978,05€ IVA inclòs.
- Atès que existeix crèdit a l'aplicació pressupostària 35.3341.22600 del vigent pressupost.
- Atès l'informe de la cap d'àrea dels Serveis de Cultura i Educació segons el qual proposa la
convocatòria del XXI concurs de Fotografia de Patrimoni de l'Alt Empordà 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).
• Reial Decret legislatiu 3/2011, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de contractes del Sector Públic (TRLCSP).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
• 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, la consellera delegada de l'Àrea de Cultura, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar la convocatòria el vint-i-unè Concurs de Fotografia de Patrimoni de l'Alt
Empordà i proposar que enguany el tema siguin: Cales i platges. Els premis són com segueix:
Primer premi de 496,89 € i trofeu
Segon premi de 248,44 € i trofeu

Tercer premi de 124,22 € i trofeu
Segon.- Aprovar les bases que regeixen la XXI edició del Concurs de Fotografia de Patrimoni
de l'Alt Empordà.
Tercer.- Atès que s'ha demanat pressupost a Esports Josep per adquirir els trofeus i serigrafiar el
nom dels guardonats. L'import del pressupost és de 108,50 €.
Quart.- Destinar de la partida pressupostària 35.3341.22600 l'import de 978,05 € (IVA inclòs)
per a l'atorgament de premis del XXI Concurs de Fotografia de Patrimoni i l'organització de
l'exposició corresponent.
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'empresa Esports Josep i l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, 12 d'abril de 2016
La consellers delegada de l'àrea de Cultura

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 dels serveis professionals consistents en la redacció d'un
estudi tècnic per a la implantació del servei de recollida de la FORM a diversos municipis de la
comarca.- Requeriment de documentació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 1 de març de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació dels serveis consistents en la redacció d'un estudi tècnic per a la implantació del
servei de recollida de la FORM a diversos municipis de la comarca, 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 sense publicitat.
Es va sol.licitar oferta a les empreses E.P. Enginyeria Grup 7SLP, Tràmit Serveis d'Enginyeria i
ATC-SIG SL, i es va anunciar la licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal.
Durant el termini de presentació de proposicions van presentar oferta les empreses ATC-SIG
SL, Jordi Colomé Dalmau (Tràmit Serveis d'Enginyeria), Gestió de Residus i Biodiversitat SL,
SM Sistemas Medioambientales SL i E.P.Enginyeria Grup 7SLP.
La cap de l'àrea de Medi Ambient ha emès l'informe de data 7 d'abril de 2016 amb la valoració
de les ofertes presentades i, en aplicació dels criteris establerts a la clàusula 12ena. del plec de
clàusules administratives particulars, els ha atorgat la puntuació següent:
A. Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 70 punts

• Oferta econòmica, 60 punts

ATC-SIG

TRÀMIT Enginyeri Sistemas Biodiversit
a Grup 7 Medioa at
mbiental
es

55,06

57,96

46,80

60

56,73

10

2

0

0

• Formació en gestió de residus 4
del responsable d'execució del
contracte, 10 punts

B. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 30 punts
• Proposta de contingut i 19
planificació dels treballs, 20
punts

8

0

10

11

• Protocol i eines presentació 5

3

0

4

5

propostes als ajuntaments, 5
punts
• Recursos humans i materials, 5 4
punts

4

0

4

4

PUNTUACIO TOTAL

82,96

48,8

78

76,73

87,06

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 Medi Ambient proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent
ACORD:
Primer. - Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per l'empresa ATC-SIG SL,
Segon.- Requerir l'empresa ATC-SIG 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 1.028,50€.»

Figueres, 12 d'abril de 2016
El conseller delegat
de l'àrea de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els
Ajuntaments de La Jonquera, Peralada i Sant Pere Pescador per a l’execució del Projecte Tècnic
de Joventut Compartit any 2016.
Fets
Tots els municipis, indicats anteriorment, han manifestat la seva voluntat de subscriure el
conveni per a l’execució del Projecte Tècnic de Joventut Compartit per a l'any 2016, la qual
cosa implica la contractació d'un (1) tècnic compartit de nivell A2, amb dedicació exclusiva
(jornada sencera), fins el 31 de desembre de 2016, distribuïda de la següent forma:
ENTITAT
La Jonquera
Peralada
Sant Pere Pescador
Consell Comarcal de l'Alt Empordà

HORES SETMANALS
16 h
5h
5h
11,5 h

Els objectius d’aquest projecte són els següents:
•

Potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut als municipis abans esmentats.

•

La creació de serveis municipals específics adreçats a la població juvenil.

•

Dinamitzar les accions ja existents en matèria de joventut als municipis per tal que
esdevinguin veritables polítiques.

•

Potenciar que els ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des
de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal.

•

Apropar als joves dels municipis els serveis adreçats a ells i fer-los tant protagonistes com
sigui possible.

•

Anar definint línies d’actuació en matèria de joventut d’àmbit supramunicipal, sense que
siguin excloents ni interfereixin en les pròpies d’àmbit municipal.

Els costos derivats del projecte es finançaran amb les aportacions econòmiques dels ajuntaments
participants i mitjançant l’ajut concedit des de la Diputació de Girona, per aquest projecte, que
gestionarà i rebrà directament el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Per a cada ajuntament els costos salarials del tècnic/a de joventut compartit (tècnic mig amb
grup assimilat A2) segons la distribució de la jornada assenyalada a l'anterior taula, per al
període 2016, es quantifiquen de la següent forma:
La Jonquera 15.000,00 €
Sant Pere Pescador 4.000,00 €

Peralada 3.000,00 €
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb l’aportació de la Diputació de Girona, finançarà el
projecte amb la quantitat de 10.500,00 €.
Donat que aquest 2016 la contractació del tècnic/a no serà d'un any natural, l'import a liquidar,
serà la part proporcional que correspongui en el mateix moment que el servei entri a ser efectiu.
Fonaments de dret
a) 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.
b) Atès el que estableix l’article 4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
c) 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.
d) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
e) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
f) Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (TRLFPC).
g) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
h) Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
i) Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
j) Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
k) Pla Comarcal de Joventut (PCJ/2009-2011) aprovat per acord comarcal plenari de data 7 de
juliol de 2009.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) i els
Ajuntaments de La Jonquera, Peralada i Sant Pere Pescador, que té per objecte establir els
termes de mútua col·laboració per a l’execució del Projecte Tècnic de Joventut Compartit
durant l'any 2016.
Segon.- Aprovar, així mateix, els imports de les aportacions de cadascuna de les entitats que
intervenen al Conveni que fa referència a l’apartat anterior, que aniran a la partida 60.46210, del
vigent pressupost, en els termes següents que s'indiquen:

FONS DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE TÈCNIC DE JOVENTUT COMPARTIT

Zona Municipi

E
E
E

La Jonquera
Sant Pere Pescador
Peralada
Total:

Aportació de la Diputació de
Aportació dels 3 Municipis Girona al Projecte Tècnic de
al Tècnic
Joventut Compartit de La
Compartit 2016
Jonquera, Peralada i Sant
Pere Pescador 2016
15.000,00 €
4.000,00 €
Diputació de Girona
3.000,00 €
22.000,00 €
10.500,00 €

El cost total del Projecte de Tècnic de Joventut Compartit als municipis de La Jonquera,
Peralada i Sant Pere Pescador per a l’any 2016 és de 32.500,00 €, que serà cofinançat de la
següent manera:
- Aportació dels 3 municipis al projecte: 22.000,00 €
- Aportació de la Diputació de Girona: 10.500,00 €
TOTAL: 32.500,00 €
Tercer.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a
la plena efectivitat d’aquest acord.
Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut
d’aquest Consell Comarcal així com als ajuntaments suara esmentats, sol·licitant-los que
acceptin el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés corresponent a la quantitat liquidada, seguint les
condicions de pagament habituals, amb l’advertència que, si transcorregut el període de
pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a terme el servei.
Cinquè.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord
preveu l'article 309 del ROAS.
Sisè.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 110,3 de la Llei 26/2010, de
règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya.
Setè.- Sotmetre aquest acord a ratificació pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en la
propera sessió que tingui lloc.
Figueres, 12 d'abril de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Joventut,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 de subvenció de projectes singulars de desenvolupament
econòmic, anualitat 2016 de la Diputació de Girona per part del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.
Fets
ATÈS que en data 22 de març de 2016 es va publicar l'edicte d'aprovació de la convocatòria del
Programa Suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, núm. 56.
ATÈS que al novembre de 2014 es va dissenyar el Pla estratègic en l'àmbit del desenvolupament
econòmic local i l'ocupació de l'Alt Empordà, en el que es van definir una sèrie de Línies
estratègiques, d'entre les que s'inclouen:
• LE5.1.2. Articulació del mecanisme de prestació dels serveis
• LE6.2.1. Sistema de coordinació de la participació del teixit empresarial
• LE6.2.2. Protocol de funcionament
• LE6.2.3. Sistema de Prospecció
VIST que en el pla estratègic contempla la necessitat d'elaborar un catàleg unificat de serveis
considerem que la creació d'una estructura comarcal de prospecció d'empresa és un inici per
poder assolir aquest objectiu.
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).
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).

-

Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Per tot això, la Junta de Govern Local,
ACORDA
Primer.- Aprovar el projecte “Creació d'una estructura de prospecció comarcal” proposat pel
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la participació a la convocatòria del programa de
Suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic de la Diputació de Girona.
Segon.- Sol·licitar una subvenció de 12.750€ a la Diputació de Girona dins la convocatòria del
programa de Suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2016 de la
Diputació de Girona publicada en data 22 de març de 2016.
Tercer.- Facultar al president i al gerent per tants actes i gestions com calguin per a l'execució
dels acords anteriors.
Figueres,

El President

Conforme,
La Secretària accidental,

Ferran Roquer i Padrosa

Francesca Falcó i Roig

