
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Sol·licitud d'una subvenció a Obra Social «La Caixa» d'acord amb el Programa d’Ajuts
a Projectes  d’iniciatives  socials  convocatòria  2018,  dins  la  línia  de  convocatòria  de
Fundació Bancària «La Caixa, Habitatges temporals d’inclusió social 2018»

"Fets

1. La  Fundació  Bancària  La  Caixa,  a  través  de  l’Obra  Social  disposa  d’un  Programa
d’Ajuts  a  Projectes  d’iniciatives  socials  per  aquest  2018.  Dins  d’aquest  Programa
s'emmarca la línia «La Caixa, Habitatges temporals d’inclusió social 2018»

2. Que la finalitat d'aquesta línia de subvenció «La Caixa, Habitatges temporals d’inclusió
social  2018»  és  promoure  la  inclusió  social  i  la  vida  independent  de  persones  en
situació de vulnerabilitat social a través d'actuacions integrals i de programes d'inclusió
residencial.

3. L'Àrea  de  Benestar  Social  del  Consell  Comarcal  té  intenció  de  concórrer  a  la
convocatòria amb el  projecte que porta el nom «Habitatges per a la inclusió social a la
comarca de l'Alt  Empordà»,  amb el  qual  es pretén sol·licitar  una subvenció per  un
import de 65.500 € . Veure document annex.

4. El  cost  total  del  projecte  «Habitatges per  a  la inclusió social  a la comarca de l'Alt
Empordà» és de 65.500€ i l’import sol·licitat a l’Obra Social «La Caixa» és de 40.000€.
La diferència per a poder portar a terme el projecte esmentat es preveu siguin recursos
propis del Consell Comarcal ja previstos en el pressupost vigent.

5. En dat 16 de març de 2018 la directora tècnica de Benestar Social va emetre informe
favorable a l’aprovació del projecte i a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i

de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- 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).
-  Programa d’Ajuts a Projectes d’iniciatives socials convocatòria 2018.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:
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Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció dins la línia de convocatòria de Fundació Bancària
«La  Caixa,  Habitatges  temporals  d’inclusió  social  2018»,  juntament  amb  el  projecte  «
Habitatges per a la inclusió social a la comarca de l'Alt Empordà».

Segon.- Ratificar la present resolució a la propera Junta de Govern que se celebri en aquest
Consell Comarcal.

Tercer.- Notificar a l’Obra Social «La Caixa» per al seu coneixement i els afectes adients."

Figueres, 16 de març de 2018

El president, En dono fe
El secretari,

Ferran Roquer Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo
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DECRET DE GERÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a requerir a Sarfa que realitza el  transport escolar de Terrades -ESC de Llers
pel curs 2017-18 (Itinerari  9R4) perquè a partir del 20 de febrer continuï prestant el servei fins
al 22 de juny de 2018.

Fets

1-El  Consell  Comarcal  té  delegades,  mitjançant  conveni  subscrit  amb  el  Departament
d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  les  competències  delegades  de  la  gestió  del
transport i del menjador  escolar a la comarca de l'Alt Empordà  (Resolució ENS/1803/2016 de
18 de juliol de 2016).

2-  El  Decret  de  Presidència  de data  13 de  setembre de  2017,  va adjudicar  el  contracte  de
transport de  l'Itinerari 9R4 Terrades – Escola de Llers a favor de l'empresa Sarfa. 
El corresponent contracte es va subscriure en data 20 setembre de 2017.

3- A l'article 235 a) del Decret 179/1995s'estableix que en cas d'extinció normal del contracte, el
contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.
D'acord  amb  l'anterior  la  prescripció  del  termini  d'execució  del  contracte,  incloses  les
pròrrogues legalment permeses, finalitzava el 22 de juny de 2017.

4- El Consell Comarcal ha iniciat els tràmits per a licitar novament el servei, però no es preveu
que aquest es pugui adjudicar abans de la necessitat de l'inici del servei.

5- En data 14 de febrer es va fer la convalidació que acabava la vigència el 19 de febrer 2018

6- Vist que és d'interès públic realitzar aquest servei i vist l'informe favorable de la Cap dels
Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa requerir a Sarfa que realitza el  transport
escolar de Terrades -ESC de Llers pel curs 2017-18 (Itinerari  9R4) perquè a partir del 20 de
febrer continuï prestant el servei fins al 22 de juny de 2018.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i

de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- 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).

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:
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Primer.-  Requerir a l'empresa Sarfa perquè a partir del 20 de febrer de 2018 fins al 22 de juny,
continuï prestant el servei de  l'itinerari 9R4 Terrades - Escola de Llers, pel preu de 180 € dia
IVA exclòs, que fa un total de 13.860 € IVA exclòs corresponent a l'aplicació pressupostària 35
3262 22799 del pressupost de 2018

Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per l'execució de present acord.

Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Junta de Govern del Consell Comarcal en la
propera sessió que tingui lloc.

Quart.- Donar-ne trasllat a l'empresa Sarfa i a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.  

Figueres, 22 de març de 2018

Intervingut i conforme,

L'interventor
Ernest Ruiz Garcia

El gerent, En dono fe
El secretari,

Josep M. Marcé Company Francisco Luis Muñoz Cameo
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DECRET DE GERÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a requerir a Sarfa que realitza el  transport escolar de Pau-Palau saverdera –
Roses pel curs 2017-18 (Itinerari  30R6) perquè a partir de l'11 d'abril continuï prestant el servei
fins al 22 de juny de 2018.

Fets

1-El  Consell  Comarcal  té  delegades,  mitjançant  conveni  subscrit  amb  el  Departament
d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  les  competències  delegades  de  la  gestió  del
transport i del menjador  escolar a la comarca de l'Alt Empordà  (Resolució ENS/1803/2016 de
18 de juliol de 2016).

2- El Decret de Gerència de data 6 de setembre de 2017, va adjudicar el contracte de transport
de  l'Itinerari 30R6 Pau - Palau saverdera - Roses a favor de l'empresa Sarfa. 

3- A l'article 235 a) del Decret 179/1995s'estableix que en cas d'extinció normal del contracte, el
contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.
D'acord  amb  l'anterior  la  prescripció  del  termini  d'execució  del  contracte,  incloses  les
pròrrogues legalment permeses, finalitzava el 22 de juny de 2017.

4- El Consell Comarcal ha iniciat els tràmits per a licitar novament el servei, però no es preveu
que aquest es pugui adjudicar abans de la necessitat de l'inici del servei.

5- En data 26 de febrer es va fer la convalidació que acaba la vigència el 10 d'abril de 2018

6- Vist que és d'interès públic realitzar aquest servei i vist l'informe favorable de la Cap dels
Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa requerir a Sarfa que realitza el  transport
escolar de Pau-Palau saverdera – Roses pel curs 2017-18 (Itinerari  30R6) perquè a partir de l'11
d'abril continuï prestant el servei fins al 22 de juny de 2018.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i

de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- 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).

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:
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Primer.-  Requerir a l'empresa Sarfa perquè a partir de l'11 d'abril de 2018 fins al 22 de juny,
continuï prestant el servei de  l'itinerari 30R6 Pau - Palau saverdera - Roses , pel preu total de
7.073,50 € IVA exclòs corresponent a l'aplicació pressupostària 35 3262 22799 del pressupost
de 2018.

Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per l'execució de present acord.

Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Junta de Govern del Consell Comarcal en la
propera sessió que tingui lloc.

Quart.- Donar-ne trasllat a l'empresa Sarfa i a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.  

Figueres, 23 de març de 2018

Intervingut i conforme,

L'interventor
Ernest Ruiz Garcia

El gerent, En dono fe
El secretari,

Josep M. Marcé Company Francisco Luis Muñoz Cameo
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DECRET DE GERÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a requerir a Estarriol Bus que realitza el  transport escolar de Bàscara-Santa
Llogaia i CEE Mare de Déu del Mont pel curs 2017-18 (Itinerari  39R2) perquè a partir del 13
de març continuï prestant el servei fins al 22 de juny de 2018.

Fets

1-El  Consell  Comarcal  té  delegades,  mitjançant  conveni  subscrit  amb  el  Departament
d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  les  competències  delegades  de  la  gestió  del
transport i del menjador  escolar a la comarca de l'Alt Empordà  (Resolució ENS/1803/2016 de
18 de juliol de 2016).

2- El Decret de Gerència de data 6 de setembre de 2017, va adjudicar el contracte de transport
de  l'Itinerari 39R2 Bàscara-Santa Llogaia i CEE Mare de Déu del Mont a favor de l'empresa
Sarfa. 

3- A l'article 235 a) del Decret 179/1995 s'estableix que en cas d'extinció normal del contracte,
el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.
D'acord  amb  l'anterior  la  prescripció  del  termini  d'execució  del  contracte,  incloses  les
pròrrogues legalment permeses, finalitzava el 22 de juny de 2017.

4- El Consell Comarcal ha iniciat els tràmits per a licitar novament el servei, però no es preveu
que aquest es pugui adjudicar abans de la necessitat de l'inici del servei.

5- En data 26 de febrer es va fer la convalidació que acabava la vigència el 13 de març 2018

6- Vist que és d'interès públic realitzar aquest servei i vist l'informe favorable de la Cap dels
Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa  requerir a Estarriol Bus que realitza el
transport  escolar  de Bàscara-Santa Llogaia i  CEE Mare de Déu del  Mont pel  curs 2017-18
(Itinerari  39R2) perquè a partir del 13 de març continuï prestant el servei fins al 22 de juny de
2018.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i

de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- 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).
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RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.-  Requerir a l'empresa Estarriol Bus perquè a partir del 14 de març de 2018 fins al 22
de juny, continuï prestant el servei de  l'itinerari 39R2 Bàscara-Santa Llogaia i CEE Mare de
Déu  del  Mont,  pel  preu   total  de  10.752,84  €  IVA  exclòs  corresponent  a  l'aplicació
pressupostària 35 3262 22799 del pressupost de 2018

Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per l'execució de present acord.

Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Junta de Govern del Consell Comarcal en la
propera sessió que tingui lloc.

Quart.- Donar-ne trasllat a l'empresa Estarriol Bus i a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.  

Figueres, 23 de març de 2018

Intervingut i conforme,

L'interventor
Ernest Ruiz Garcia

El gerent, En dono fe
El secretari,

Josep M. Marcé Company Francisco Luis 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  contractació  del  subministrament,  en  règim  de  lloguer,  de  mòduls
prefabricats  per  utilitzar  com  a  oficines  i  aula  mediambiental  al  Centre  de  Tractament  de
Residus.- Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2018 es va aprovar l’expedient de
contractació del subministrament, en règim de lloguer, de mòduls prefabricats per utilitzar com
a oficines i aula mediambiental al Centre de Tractament de Residus; es van aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte
i es va disposar convocar la licitació per procediment  obert i tramitació ordinària. 

Durant el termini de presentació de proposicions es va presentar una única oferta per part de
l’empresa Washington Internacional SA.

La Mesa de Contractació, reunida en data 12 de març de 2018, va proposar l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa Washington Internacional SA per tractar-se de l’única oferta
presentada i complir els requisits tècnics i econòmics exigits.

Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  de  data   20  de  març  de  2018  es  va  requerir  l’empresa
Washington Internacional SA perquè aportés la documentació a què fa referència la clàusula
catorzena  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  perquè  constituís  la  garantia
definitiva, per import de 941,12€.

L’empresa  Washington Internacional SA ha donat compliment en temps i forma a l’esmentat
requeriment i ha sol.licitat constituir la garantia definitiva mitjançant la modalitat de 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.
• Decret Llei 3/2016, de 31 de  maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient  proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
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ACORD

Primer.  -   Adjudicar  el  contracte  de  subministrament,  en  règim  de  lloguer,  de  mòduls
prefabricats  per  utilitzar  com  a  oficines  i  aula  mediambiental  al  Centre  de  Tractament  de
Residus,  a  favor  de l’empresa  Washington  Internacional  SA,  amb NIF A58353335,  per  un
import  de  divuit  mil  vuit-cents  vint-i-dos  euros  amb cinquanta  cèntims  (18.822,50€),  IVA
exclòs ( 22.775,22€, IVA inclòs); un termini de lliurament de 2,90 setmanes i una superfície
construïda de mòdul prefabricat, superior a la superfície mínima sol.licitada, de 5,80 m2.

El contracte tindrà una durada d’un any i es podrà prorrogar trimestralment fins a tres vegades.

Segon.  -   Disposar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació,  per  un  import  màxim de
15.183,48€,  amb càrrec a l’aplicació 45 1621 62302  del pressupost de l’exercici 2018 i la
quantitat restant, fins a 7.591,74€, amb càrrec al pressupost del 2019, de forma condicionada a
l’existència de crèdit adequat  i suficient en el pressupost de l’esmentat exercici.    

Tercer.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació del present acord concorrin a formalitzar el contracte administratiu.

Quart.  -   Donar  trasllat  del  present  acord  a  l’interessat  i  a  l’àrea  de  Serveis  econòmics  del
Consell Comarcal.

Figueres, 16 d’abril de 21018

El conseller delegat de l'àrea de
Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco  L. 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 contractació del  servei de coordinació de la seguretat i salut en l'execució
de les obres  de construcció del Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà, fase 2. -
Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 6 de febrer de 2018 es va aprovar l’expedient de
contractació  dels  serveis  de  seguretat  i  salut  de  les  obres  de  construcció  del  Centre  de
Tractament  de  residus  de  l’Alt  Empordà,  fase  2;  es  van  aprovar  el  plec  de  clàusules
adminisratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va
disposar convocar la licitació per procediment obert i tramìtació ordinària.

Transcorregut el termini de presentació de presentacions la Mesa de Contractació va procedir,
en data 12 de març de 2018, a l’obertura de les ofertes econòmiques de les pliques presentades i
admeses a licitació, amb el resultat següent: 
 
• Oferta número 1, presentada per e-SCENTIA GLOBAL SL: 10.140,00€, IVA exclòs
• Oferta número 2. presentada per  IDEA 10 INTEGRAL SL : 9.650,00€, IVA exclòs
• Oferta número 3, presentada per M. Carme Domènech Garcia: 8.330,00€, IVA exclòs
• Oferta número 4, presentada per  B45 APARELLADORS SCP : 10.560,00€, IVA exclòs
• Oferta número 5, presentada per e3 SOLINTEG SL: 10.490,00, IVA exclòs
• Oferta número 6, presentada per Adolf Cabañas Egaña: 9.840,00€, IVA exclòs
• Oferta número 7, presentada per  Angel Gonzalo López: 9.360,00€, IVA exclòs
• Oferta número 8, presentada per TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL: 8.784,00€, IVA

exclòs.
• Oferta número 9, presentada per CARBÓ ENGINYERS SL: 9.540,00€, IVA exclòs
• Oferta número 10, presentada per SGS TECNICS SA: 10.080,00€, IVA exclòs
• Oferta número 11, presentada per GRUVASA 2015 SL: 7.990,00€, IVA exclòs

La Mesa de Contractació, en el mateix acte, va  proposar l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa GRUVASA 2015 SL per haver presentat l’oferta més avantatjosa.

Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  de  data  27  de  març  de  2018  es  va  requerir  l’empresa
GRUVASA 2015 SL perquè aportés la documentació a què fa referència la clàusula quinzena
del plec de clàusules administratives particulars i perquè constituís la garantia definitiva, per
import de 399,50€.

L’empresa  GRUVASA  2015  SL  ha  donat  compliment  en  temps  i  forma  a  l’esmentat
requeriment.
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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.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

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

ACORD

Primer.  -   Adjudicar el contracte dels serveis de seguretat i salut de les obres de construcció del
Centre de Tractament de residus de l’Alt Empordà, fase 2, a favor de l’empresa  GRUVASA
2015 SL,  amb NIF B55250377,  pel preu de set mil nou cents noranta euros (7.990,00€), IVA
exclòs (9.667,90€, IVA inclòs).

La  durada  del  contracte  coincidirà  amb  la  durada  de  les  obres  d’execució  del  Centre  de
tractament de residus, fase 2.

Segon.  -    Disposar  la  despesa derivada de la  present  contractació,  per  un import  màxim de
5.800,74€,  amb càrrec  a  l’aplicació  45  1623  62902  del  pressupost  de  l’exercici  2018  i  la
quantitat  restant,  fins  a  3.867,16€,  amb càrrec  a  l’exercici  2019,  de  forma  condicionada  a
l’existència  de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’esmentat exercici,

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 corresponent contracte
administratiu.

Quart.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea de serveis econòmics del Consell
Comarcal.

Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.

Figueres, 16 d’abril de 2018

El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Sol·licitud  d'una  subvenció  a  Obra  Social  «La  Caixa» d'acord  amb el  Programa d’Ajuts  a
Projectes d’iniciatives socials convocatòria 2018, en el marc d’Interculturalitat i Acció Social
dins la línia d’actuació «convivència ciutadana intercultural, mediació i gestió de la diversitat
social i cultural»

Fets

1. La  Fundació  Bancària  La  Caixa,  a  través  de  l’Obra  Social  disposa  d’un  Programa
d’Ajuts  a  Projectes  d’iniciatives  socials  per  aquest  2018.  Dins  d’aquest  Programa
s'emmarca la línia, Interculturalitat i Acció Social, amb una línia específica d’actuació
«convivència ciutadana intercultural, mediació i gestió de la diversitat social i cultural»

2. Que  la  finalitat  d'aquesta  línia  de  subvenció   específica  d’actuació  «convivència
ciutadana  intercultural,  mediació  i  gestió  de  la  diversitat  social  i  cultural»  és  la
construcció de societats inclusives que cada cop són més diverses i complexes . Amb
aquesta convocatòria volen impulsar projectes que fomentin la convivència ciutadana
intercultural  i  el  desenvolupament social,  i  potenciar  la igualtat  d’oportunitats  per a
totes les persones, per promoure una societat present i futura més justa i cohesionada. 

3. L'Àrea de Benestar Social té intenció de concórrer a la convocatòria amb el projecte que
porta el nom «Dones referents comunitàries a l’Alt Empordà» Veure document annex.
El  projecte  «Dones  referents  comunitàries  a  l'Alt  Empordà»  proposa  una  línia
d’intervenció  innovadora  no  desenvolupada  per  cap  altre  agent  públic,  associatiu  o
privat a la comarca, per posar en marxa un programa  d’empoderament per a dones
migrades flexible, segur i proper. Basat en el suport de grups d’iguals,  atendrà les seves
necessitats, detectarà les dones invisibilitzades, facilitarà el seu accés als serveis i la
seva  integració  i  promourà  processos  de  mediació  i  d'intervenció  comunitària
intercultural per millorar la convivència.

4. El  projecte  que  presenta  l'Àrea  de  Benestar  Social  del  Consell  Comarcal  a  la
convocatòria i que porta el nom «Dones referents comunitàries a l’Alt Empordà» té un
cost global de 54.951,50€  i sol·licita una  subvenció per aquest projecte de 40.000€ .

5. L’aportació estimada de recursos propis del Consell Comarcal per aquest projecte serà
de 14.951,50€ que representa més del 25% mínim exigit a la convocatòria. 

Fonaments de dret

-Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
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ens locals (ROAS).
-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC).
-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 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
-Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
-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 Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Aprovar  la  sol·licitud  de  subvenció  juntament  amb  el  projecte  «Dones  referents
comunitàries  a  l’Alt  Empordà» en el  marc de la  convocatòria  de  subvencions  de projectes
d'iniciatives socials convocatòries 2018.

Segon.- Notificar a l’Obra Social «La Caixa» per al seu coneixement  i als afectes adients.

Figueres, 24 d’abril de 2018

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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