
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 297/2017, que es segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Girona,  fruït  de  la  demanda  interposada  per  la  U.T.E.  "YNIPSA  INFORMES  Y
PROYECTOS,  SA" "ENIGEST, SL",  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS,  LEY
18/1982 DE 26 DE MAYO (CONSULTORA EMPODANESA DE MEDI AMBIENT
UTE LEY 18/82 DE 26 DE MAYO .- Aprovació.-

Fets

Atès  que  en  data  21  de  novembre  de  2017  (RE.  11783),  el  Jutjat  Contenciós
Administratiu 3 de Girona va notificar el decret emès per la lletrada de l'Administració
de Justícia, de data dia 14 de novembre de 2017, on es posa en coneixement del Consell
Comarcal la interposició per part de la U.T.E. "YNIPSA INFORMES Y PROYECTOS,
SA" "ENIGEST, SL", UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO (CONSULTORA EMPODANESA DE MEDI AMBIENT UTE LEY 18/82 DE
26 DE MAYO   d’un recurs contenciós administratiu.

Atès  que es  tracta  d’un recurs  contra  l’acord  de Ple  del  Consell  Comarcal  de l’Alt
Empordà, de data 25 de juliol de 2017, el qual desestimava un recurs interposat per la
demandant, en relació a la sol·licitud de pròrroga del contracte d'assistència tècnica per
al  seguiment  i  direcció  dels  projectes  i  obres  del  Centre  de Tractament  de  Residus
municipals de l'Alt Empordà.

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

Primer.-  Comparèixer com a demandada en el procediment recurs ordinari 297/2017
que se segueix en el jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, a instància d’un
recurs  presentat  per  la  U.T.E.  "YNIPSA  INFORMES  Y  PROYECTOS,  SA"
"ENIGEST,  SL",  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO (CONSULTORA EMPODANESA DE MEDI AMBIENT UTE LEY 18/82 DE
26 DE MAYO.

Segon.-  Designar el Sr. Jordi Batllori Nouvilas, com a lletrat en defensa dels interessos
del Consell Comarcal i els procuradors de Girona, Sra. Gregòria Tuèbols Martínez, Sr.
Narcís Jucglà Serra, Sra. Carme Peix Espigol i el procurador de Barcelona, Sr. Alberto
Ramentol Noria.

Tercer.- Remetre l’expedient complet degudament diligenciat, foliat i indexat al Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona.

Quart.- Notificar  els  presents  acords  al  Jutjat  per  al  seu  coneixement  i  als  efectes
oportuns.

Figueres, 12 de desembre de 2017

En dono fe,
El President, El Secretari,

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Adjudicació de les subvencions relatives a  la convocatòria de subvencions destinades a
la  col·laboració  en  el  finançament  dels  serveis  de  transport  adaptat  individual  i
col·lectiu a la comarca del 'Alt Empordà per a l'any 2017.

Fets

1. El Ple del Consell Comarcal en data 25 de juliol de 2017 va aprovar les Bases inicials
que  regeixen  la  convocatòria  de  subvencions  destinades  a  la  col·laboració  en  el
finançament dels serveis de transport adaptat a la comarca de l'Alt Empordà, excepte
Figueres. Aquestes Bases es van publicar en el BOP de Girona número 151 de data 8
d'agost de 2017.

2. En el BOP de Girona número 187 de data 29 de setembre de 2017 es va publicar la
convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis
de transport adaptat a la comarca de l'Alt Empordà, excepte Figueres.

3.  El  termini  per presentar  les sol·licituds  va acabar  el  passat  13 d'octubre de 2017
havent-se presentat un total de 10 sol·licituds individuals i 14 sol·licituds col·lectives.

4.El Servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport a
les persones discapacitades o amb dependència o amb problemes de mobilitat perquè
puguin  accedir  als  serveis  socials  d’atenció  especialitzada,  o  aquells  altres  que  els
permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

4.  La Cartera de serveis socials vigent, aprovada pel decret 142/2010, d’11 d’octubre,
descriu la prestació de Servei de Transport Adaptat com un “servei complementari de
suport  als  serveis  socials  d’atenció  especialitzada  a  persones  amb  discapacitat  o
dependència,  consistent  en la  prestació  d’un sistema de transport  adaptat  al  grau de
necessitat de suport de les possibles persones usuàries”. També indica que el servei de
transport és una prestació no garantida,  així doncs únicament és exigible en cas que
existeixi crèdit pressupostari disponible i aplicant-hi els principis objectius de prelació i
concurrència.

5. La Directora Tècnica de Benestar en data 29 de novembre de 2017 va emetre informa
favorable  a  les  adjudicacions  de  les  subvencions  tant  individuals  com  col·lectives
referents a la convocatòria del transport adaptat per a la comarca de l'Alt Empordà per a
l'any 2017.
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Fonaments de dret

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

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

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
• Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
• Bases que han de regir el finançament dels serveis de transport adaptat individual i

col·lectiu a la comarca del 'Alt Empordà, excepte Figueres, per a l'any 2017

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

ACORD

Primer.-  Excloure les sol·licituds de l'adjudicació d'ajuts destinats a col·laborar en el
finançament del transport adaptat individual i col·lectiu de la comarca de l'Alt Empordà,
excepte Figueres, tal i  com es desprèn de l'informe emès per la directora tècnica de
l'àrea de Benestar Social. Aquestes sol·licituds són les següents:

Sol·licituds Individuals excloses:

- D'acord amb la Base primera reguladora d'aquesta convocatòria de subvencions queda
exclòs les següents sol·licituds:

Nom i cognoms Motiu denegació

Ione Jerez Unzurrunzaga Utilitza  el  transport  col·lectiu  de  l'Àrea  d'Ensenyament  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà

Josep Marmaneu Punsi Utilitza el mateix vehicle que el Sr. Jordi  Marmaneu Punsi

Sol·licituds col·lectives excloses:

Queda exclosa de la convocatòria la sol·licitud de l'Ajuntament de Llançà per haver-se
presentat fora de termini

Entitat Nombre
d'usuaris

Motiu

Ajuntament de Llançà – Serveis ALTEM 5 Sol·licitud  fora  de
termini

Ajuntament de Llançà – Serveis Centre de dia Gent
gran Llançà

14 Sol·licitud  fora  de
termini
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Segon.- Disposar la despesa de 146.301,16 € amb càrrec a la partida 40.2315.48000 del
pressupost de 2018 d'aquest Consell Comarcal, per atendre les subvencions d'acord amb
l'informe emès  per  la  Directora  Tècnica  de  Benestar  i  que  es  relacionen  a  la  taula
següent:

Subvencions Transport col·lectiu

Pel que fa al repartiment dels ajuts entre les entitats sol·licitants del transport col·lectiu,
s'ha establert uns percentatges de subvenció en funció del nombre d'usuaris per ruta i del
cost del servei, una vegada restat el copagament de l'usuari, amb l'objecte de contribuir
a la sostenibilitat  de les línies de transport:

- Fins a 5 usuaris:          65%
- De 6 a 8 usuaris:         60%
-  A partir de 9 usuaris: 55%   

En els  casos que l'entitat  sol·licitant  no hagi  determinat  un copagament  per  part  de
l'usuari s'estableix una subvenció  del 33%  del cost de la línia independentment del
nombre d'usuaris traslladats.

D'acord amb aquests criteris, la distribució de l'ajut pel transport col·lectiu és la següent:

Entitat subvencionades Nombre
d'usuaris

Subvenció 

Ajuntament d'Agullana 13 5.426,00 €

Ajuntament de Portbou 16 2.274,00 €

Ajuntament Saus- Camallera 10 4.104,00 €

Fundació Privada MIFAS (compartit  amb
Figueres)

1 566,50 €

Fundació ALTEM – Ruta Roses 8 14.722,00 €

Fundació ALTEM – Ruta Lladó 7 11.471,50 €

Creu  Roja  Figueres  –  Ruta  Albera  -
Cantallops

3 22.550,50 €

Creu  Roja  Figueres  –  Ruta  Fluvià  -
Viladamat

4 21.621,00 €

Creu Roja Figueres – Ruta Aiguamolls -St
Pere

5 21.096,00 €
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Creu Roja Figueres – Ruta Castelló 10 15.121,50 €

Creu Roja Figueres – Ruta l'Escala 8 16.402,66 €

FADIR 9 6.770,50 €

                                                                                       TO
TAL

142.126,16 €

Subvencions de transport individual

A  la  modalitat  d'ajuts  per  a  transport  individual  s'han  presentat  un  total  de  10
sol·licituds.

Una vegada avaluades les sol·licituds  presentades,  s'ha verificat  la distància  entre  la
residència  habitual  i  el  centre  de  destí    i  s'ha  establert  l'ajut  en  funció  del  barem
següent: 

Cost anual Ajut econòmic

A partir de  2.000'00 € 1.000'00€

1.250'00 – 2.000'00€ 725'00€

850,00 – 1250,00€ 450'00€

500'00€ - 850'00€ 325'00€

D'acord  amb  aquests  criteris,  la  distribució  de  l'ajut  per  transport  individual  és  la
següent:

Nom i cognoms Origen Destinació Cost
anual 

Dies
servei
per
setmana

Ajut
atorgat

Marjory  Sanchez
Areste

Sant  Miquel
de Fluvià

ALTEM 2.259 € 5 1.000 €

David  Cortal
Bataller

Castelló ALTEM 1.004 € 5 450 €

Jordi  Marmaneu
Punsi

Pont  de
Molins

CD  Pere
Llonch  -
Vilafant

1.506 € 5 725 €

Gemma  Gifre
Roura

Vilafant ALTEM 803 € 5 325 €

Jaime  Jiménez Avinyonet ALTEM 653 € 5 325 €
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Martin

Susana  Moreno
Cervera

Vilafant ALTEM 1.004 € 5 450 €

Joan Pons Morote Vilafant ALTEM 1.004 € 5/6 450 €

Susana  Serra
Garrote

Garrigàs ALTEM 1.155 € 6 450 €

TOTAL 4.175,00 €

Tercer.- Requerir als beneficiaris, amunt relacionats, perquè aportin abans del 15 de
gener de 2018 els documents justificatius de la despesa subvencionada, usant els models
formalitzats,  tal  com  s'estableix  a  la  clàusula  desena  de  les  Bases  marc  per  a  la
convocatòria pública d'aquestes subvencions.

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

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats i a l'Àrea d'Intervenció de Fons del
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes legals adients.

Figueres, 29 de novembre de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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