JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació d'un conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i els Ajuntament interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt
Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.- Aprovació.Fets
En data 15 de setembre es va publicar al DOGC la convocatòria del programa Treball i
Formació segons resolució TSF/2162/2017. Aquesta convocatòria està regulada per l'Ordre
TSF/296/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del
Programa Treball i Formació.
L’Ordre esmentada determina que els projectes que es presentin des del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà hauran de ser projectes supralocals, de competència comarcal, que no es
corresponguin a llocs de treball estructurals i siguin d’interès social.
Els Ajuntaments preferents i inicialment interessats en participar en el programa són els
Ajuntaments de d'Agullana, Castelló d'Empúries, el Far d'Empordà, Espolla, la Jonquera, Palausaverdera, Portbou, Saus Camallera Llampaies, Torroella de Fluvià, Vilafant i Vilamalla.
Aquest programa es farà extensible a aquells Ajuntaments que ho sol·licitin.
Per dur a terme el programa és imprescindible signar dos convenis, que són:
1) Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
els Ajuntament interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt
Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.
2) Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntament
interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei
d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.
Ambdós són necessaris i imprescindibles per dur a terme el programa Treball i Formació i han
d'estar aprovats i signats abans de la data d'inici dels contractes, previst pel 29 de desembre
d'enguany.
En data 4 d'octubre es va emetre el Decret de Presidència d'aprovació, entre altres, de la
memòria de la candidatura, de la sol·licitud de finançament de 21 contractes de treball per un
import de 273.080,00 € i de l'inici dels tràmits dels dos convenis, un de delegació de
competències i l'altra de cooperació.
S’adjunta l’informe favorable de la cap de promoció econòmica segons la proposta feta i
l'informe favorable de serveis jurídics.
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Fonaments de dret
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 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).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats socials i
econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.
• 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 estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
• 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).
• Reial 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 (RLGS).
• Acord retributiu entre la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de
Municipis, Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de
Catalunya, ratificat per la Mesa de Coordinació del Consell de Relacions Laborals de
Catalunya, en data 7 de setembre de 2016
• Ordre TSF/296/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació.
• Resolució TSF/2162/2017 de convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els
Ajuntaments interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del
Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà, el qual s’adjunta com a annex.
Segon.- Sotmetre el present acord al proper Ple que tingui lloc per a la seva ratificació.
Tercer.- Facultar al president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i al gerent, Sr. Josep M. Marcé i
Company perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per dur a terme els presents acords.
Quart.- Notificar aquests acords als representants dels Ajuntaments inicialment interessats, i a
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l’àrea d’ Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Cinquè.- Publicar en el BOP i en el DOGC aquest acord i el conveni íntegre.
Sisè.- Publicar el conveni el Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Setè.- Remetre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, segons
Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014.
Figueres, 31 d'octubre de 2017
El President,

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

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

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
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 2017.
Fets
-

En data 23 d'octubre de 2017 (RE: 2017/10834), 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 2017.

-

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió ordinària de data 22 de novembre
de 2016 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.
248, de 30 de desembre de 2016.

-

El Pressupost de la Corporació per a l’any 2017, 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 2017, aprovades pel Ple del
Consell Comarcal en data 22 de novembre de 2016.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut i Esports, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
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ACORD
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 2017.
Segon.- Aprovar el conveni regulador 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 2017.
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.
Figueres, 24 d'octubre de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Joventut i Esports,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

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
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Institut
d'Educació Secundaria Ramon Muntaner de Figueres per a la formació pràctica de l'alumne Sara
Moumni Tamssamani en Centres de Treball.
Fets
1. L'Institut Ramon Muntaner de Figueres ha expressat el seu interès per formalitzar un conveni
de pràctiques amb aquest Consell Comarcal per tal que els seus alumnes, en concret l'alumna
del Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social Sara Moumni Tamssamani, s'apropin
a la realitat social, educativa, professional i laboral per dotar-los de les habilitats i recursos per
al futur exercici de la professió.
2. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha mostrat, en nombroses ocasions, la voluntat de
cooperar en la formació de professionals de les ciències socials que en un futur poden tenir una
presència específica en el medi social i educatiu, i compta amb personal de provada experiència
i capacitació laboral i professional per exercir tasques docents de tutorització.
3. Que a l'empara del Reial Decret 1497/1981 sobre Programes de Cooperació Educativa,
modificat pel Reial Decret 1845/1994, i amb la finalitat de concretar les seves obligacions i
actuacions, les dues parts implicades volen establir un conveni de col·laboració.
4. La senyora Sara Moumni Tamssamani amb DNI 42308475-K realitzarà el període de
pràctiques de dilluns a divendres de 10h a 14h des del 30/10/17 al 26/02/18.
5. En data 26 d'octubre de 2017 la directora tècnica de Benestar Social va emetre l'informe
favorable a l'aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l'alumne Sara
Moumni Tamssamani en Centres de Treball.
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).
• Reial decret 1981, de 19 de juny, sobre Programes de Cooperació Educativa.
• Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel qual s’actualitza el Reial decret 1981, de 19
de juny, sobre Programes de Cooperació Educativa.
• Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (LSS).
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
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ACORD
Primer.- Aprovar al conveni de col·laboració educativa entre el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i l'Institut Ramon Muntaner de Figueres per a la realització de pràctiques de l'alumna
del Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social, Sara Moumni Tamssamani amb DNI
42308475-K, que té per objecte l'aprenentatge i millora de la qualitat de la formació en relació
amb la realitat social, educativa, professional i laboral de l'atenció primària.
Segon.- Establir que la vigència de les pràctiques serà des del 30/10/2017 fins al 26/02/2018 en
horari de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.
Tercer.- Designar com a tutor de l'alumna en pràctiques la senyora Immacula Quintana Portoles
que exerceix de Tècnica de l'Àrea d'Inclusió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Quart.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company, per a la signatura dels documents que es derivin d'aquest expedient i perquè
duguin a terme tants actes i gestions com calguin per executar el present acord.
Cinquè.- Notificar aquest acord al Institut Ramon Muntaner de Figueres, a l'estudiant en
pràctiques Sara Moumni Tamssamani i a l'Àrea de Recursos Humans del Consell Comarcal per al
seu coneixement i als efectes legals adients.
Sisè.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió que
se celebri.
Figueres, 31 d'octubre de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo
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