
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  planificació i  execució de la campanya de
recollida de la matèria orgànica.- Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data  13  de  febrer  de  2018  es va aprovar l’expedient de
contractació  del  servei  de  planificació  i  execució  de  la  campanya  de  recollida  de  matèria
orgànica; es van aprovar el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives
particulars  reguladors  del  contracte  i  es  va  disposar  convocar  la  licitació  per  a  la  seva
adjudicació.

Durant  el  termini  de  presentació  de  proposicions  es  varen  presentar  les  ofertes  següents:
Terramar Natura i Cultura SLU; Ecoestudi SIMA SLP; SM Sistemas Medioambientales SL i
Vermican, Soluciones de Compostaje SL.

La Mesa de Contractació, reunida en data 14 de març de 2018, va procedir, en acte públic, a
l’obertura dels sobres núm. 2, que contenien les ofertes econòmiques i tècniques, amb el següent
resultat pel que fa a les ofertes econòmiques:

- Terramar, Natura i Cultura SLU: 74.000,00€
- Ecoestudi SIMA SLP: 59.859,00€
- SM Sistemas Medioambientales SL:57.750,00€
- Vermican, Soluciones de Compostaje SL: 55.500,00€

Trameses  les ofertes econòmiques i tècniques a  la cap de l’Àrea de Medi Ambient per  a la
seva  valoració,  d’acord  amb  els  criteris  establerts  al  plec  de  clàusules  administratives
particulars, tots ells avaluables de forma automàtica, es van  emetre sengles informes de data 20
de març de 2018 i 27 d’abril de 2018, en els quals se’ls atorgava la puntuació següent:

Terramar,
Natura  i
Cultura SLU

ECOSTUDI
SIMA SLP

Vermican
Soluciones  de
Compostaje
SL

S,M,  Ssistemas
Medioambiental
es SL

Oferta  econòmica,  fins  a   40
punts

30 37,09 40 38,44

Oferta tècnica, fins a 60 punts

Recursos  humans,  fins  a  12
punts

0 10 4 10
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Xerrada  informativa,  fins  a  4
punts

4 4 4 4

Visites  personalitzades  a
usuaris  domèstics,  fins  a  8
punts

8 8 8 8

Memòria  de  la  revisió  de  la
senyalització, fins a 4 punts

4 4 4 4

Vies  de comunicació,  fins  a  4
punts

4 4 4 3

Metodologia de seguiment, fins
a 5 punts

5 5 5 5

Flexibilitat de la campanya, fins
a 8 punts

8 0 4 8

Informes  de  seguiment  per
municipi, fins a 4 punts  

4 4 4 4

Memòria de campanya, fins a 5
punts

5 5 5 5

Gestió  dels  recursos  de
campanya  i  sostenibilitat,  fins
a 6 punts

6 6 6 6

TOTAL 78 87,09 88 95,44

La Mesa de Contractació,  reunida en data 15 de maig de 2018, prenent en consideració els
esmentats informes, va proposar l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa SM, Sistemas
Medioambientales SL per tractar-se de l’oferta més avantatjosa.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de maig de 2018 es va disposar requerir l’empresa
SM,  Sistemas  Medioambientales  SL perquè aportés  la  documentació a  què  fa  referència  la
clàusula dotzena del plec i perquè acredités la constitució de la garantia definitiva per import de
2.887,5€.

L’empresa  SM Sistemas  Medioambientales  SL  ha  donat  compliment  en  temps  i  forma   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.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de  maig, de mesures urgents en matèria de contractació públic
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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 del servei d’execució i planificació de la campanya de recollida
de la  matèria  orgànica  a  favor  de l’empresa SM Sistemas  Medioambientales  SL,  amb CIF
B61461810, per un import de cinquanta-set mil set-cents cinquanta euros (57.750,00€), IVA
exclòs (69.877,50€, IVA inclòs), i una durada de sis mesos.

Segon.  -   Disposar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació,  per  un  import  màxim de
69.877,50 € amb càrrec a la partida 45.1611.62310 del pressupost de l’exercici 2018.

Tercer.- Designar com a responsable del  contracte la cap de l’àrea de Medi Ambient,  Sra.
Helena Valent i Nadal.

Quart.- 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.

Cinquè.- Donar  trasllat  del  present  acord als  licitadors  i  a  l’àrea  d’Intervenció del  Consell
Comarcal.

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, 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  contractació  del  servei  d’integració  familiar  en  família  extensa.-
Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 13 de febrer de 2018 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei d’integració familiar en família extensa del Consell Comarcal; es van
aprovar  el  plec  de  clàusules  tècniques  i  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars
reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació per procediment obert i tramitació
ordinària. Els plecs de clàusules administratives particulars varen ser rectificats per acord de la
Junta de Govern de data 20 de febrer de 2018.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 12 de març de 2018,
varen  presentar  oferta  les  empreses  següents:  Fundació  Acció  Social  Infància  (FASI)  i
Associació per a la Recerca i l’Acció Social VINCLE.

La Mesa de Contractació, reunida en data 20 de març de 2018, va procedir, en acte públic,  a
l’obertura dels sobres núm. 2 de les ofertes presentades, que contenien les propostes tècniques, i
en donà trasllat a la directora de l’àrea de Benestar Social perquè procedís a la seva valoració.

La  directora  de  l’àrea  de  Benestar  va  emetre  informe  de  data  23  d’abril  de  2018  amb la
valoració de les propostes presentades i, en aplicació dels criteris de valoració establerts al plec
de clàusules administratives particulars,  els va atorgar la puntuació següent:

VINCLE FASI

Descripció de l’organització del servei en funció dels diferents àmbits d’intervenció, fins a
25 punts

Idoneïtat  de la proposta de funcionament del  servei,  fins a 12
punts

6 6

Idoneïtat de la proposta metodològica de treball, fins a 10 punts 5 10

Idoneïtat proposta de treball en xarxa, fins a 3 punts 0,5 3

Descripció dels sistemes d’avaluació i seguiment de les activitats, fins a 9  punts

Idoneïtat de la proposta d’avaluació en relació als menors i les
seves famílies, fins a 3 punts

1 3

Idoneïtat de la proposta d’avaluació en relació als professionals i
el servei, fins a 3 punts

1 3
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Idoneïtat  de  la  proposta d’avaluació en relació al  projecte  de
gestió, fins a 3 punts

1 3

Relació de recursos humans adscrits al servei, amb qualificació i dedicació, fins a 6 punts

Idoneïtat de la proposta en relació als recursos humans adscrits al
servei, fins a 6 punts

6 6

TOTAL 20,5 34

La Mesa de Contractació, reunida en data 24 d’abril de 2018, prenent en consideració el referit
informe, va acordar excloure de la licitació l’Associació per a la Recerca i  l’Acció  Social
VINCLE per no haver obtingut la puntuació mínima de 25 punts en la valoració de l’oferta
tècnica, tal com s’establia en el plec de clàusules administratives particulars.

En el mateix acte i després de procedir a l’obertura de l’oferta econòmica de l’única oferta
admesa  a  licitació,  la  Mesa  de  Contractació  va  proposar  l’adjudicació  del  contracte  a  la
Fundació  Acció  Social  Infància  (FASI)  per  complir  amb els  requisits  tècnics  i  econòmics
exigits.

Per acord de la Junta de Govern de data 8 de maig de 2018 es va requerir la Fundació Acció
Social  Infància  FASI  perquè  acredités  la  constitució  de  la  garantia  definitiva,  per  import
d’11.878,30€.

La  Fundació  Acció  Social  Infància  ha  donat  compliment  en  temps  i  forma  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.
- Decret Llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública

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

ACORD

Primer.  -   Declarar exclosa de la licitació l’Associació per a la Recerca i l’Acció Social VINCLE
per no haver obtingut la puntuació mínima de 25 punts en l’oferta tècnica.

Segon.  -   Adjudicar el contracte del servei d’integració familiar en família extensa del Consell
Comarcal a favor de la Fundació Acció Social Infància (FASI), amb CIF núm. G65212789, per
un import anual de cent divuit mil set-cents vuitanta-tres euros (118.783,00€), IVA exempt.
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La durada del contracte serà de dos anys a comptar des de l’endemà de la seva formalització i es
podrà prorrogar anualment, amb un màxim de dues pròrrogues.

Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2018,
per un import màxim de 59.391,50€, amb càrrec a l’aplicació 40.2311.22799 del pressupost. Per
als exercicis següents aquesta restarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en
els respectius pressupostos:

Exercici Preu total (IVA exempt)

2019 118.783,00€

2020 59.391,50€

Quart.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Rosa Guixé Valls, cap de l’àrea de
Benestar.

Cinquè.- 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.

Sisè.- Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l’àrea  d’Intervenció  del  Consell
Comarcal.

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar,

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 concessió d'una subvenció de 15.000,00 € a l'Associació per a la Formació
Professional a l'Alt Empordà per a l'anualitat 2018.-

Fets

En data 19 de febrer d'enguany (RE 2018/1958) la Sra. Sandra Gard Buscarons, coordinadora
general i educativa de l’Escola d’Hostaleria de l'Associació per a la Formació Professional de
l'Alt Empordà ha entrat una sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per
un import de 15.000,00 € consignada a la partida pressupostària número 65.4331.48000 del
vigent pressupost general del Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb el nom de “subvenció
Escola d'Hostaleria”.

La documentació aportada és la següent:

Sol·licitud de subvenció degudament signada, on hi figura, entre altres, la declaració de
trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

Memòria de l'actuació de l'activitat a subvencionar.

Pressupost de l'activitat a realitzar.

Escrit  sobre  la  documentació  presentada  amb  anterioritat.  Concretament:  NIF  de
l’entitat, fitxa d’alta de creditor i estatuts registrats. Així com la inscripció en el registre
d’associacions i el registre de la Junta Directiva de l’any 2015.

També  s’aporta  la  documentació  relativa  al  DNI  de  la  representant  i  la  documentació
acreditativa de la seva representació.

L’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà gestiona l’Escola d’Hostaleria de
l’Alt Empordà, la seva vinculació es troba en els seus estatuts

El  tipus  de  procediment  és  el  de  concessió  directe,  amb partida  pressupostària  consignada
nominativament en el pressupost general del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb número
d'aplicació pressupostària 65.4331.48000.

S'adjunten al present document:

Informe  favorable  segons  les  consideracions  realitzades  per  la  cap  de  promoció
econòmica.
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Informe jurídic favorable

Proposta  del  conveni  regulador  de  la  subvenció  concedida  a  l'Associació  per  a  la
Formació Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2018

Fonaments de dret

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

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

- Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  procediment  administratiu  comú de les  Administracions
Públiques.

- Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  Règim  Jurídic  i  Procediment  de  les  Administracions
Públiques de Catalunya.

- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal
i règim local de Catalunya.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003
general de subvencions.

- Bases reguladores del pressupost de l'any 2018 del Consell  Comarcal de l'Alt Empordà:
capítol de subvencions.

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

ACORD

Primer.-  Concedir  a l'Associació per a la Formació Professional  a l'Alt  Empordà amb CIF
G17393950, una subvenció de 15.000,00 € per finançar la despesa de coordinació general i
administració  per  implementar  les  activitats  d'utilitat  pública  i  interès  social  de  l'Escola
d'Hostaleria, com a centre únic a la comarca. La despesa respon a la naturalesa de l’activitat
duta a terme per l’Escola d’Hostaleria i és estrictament necessària per a què pugui funcionar i
pugui  tenir  un impacte  molt  positiu  i  aportar  un alt  valor  afegir  al  teixit  empresarial  de  la
comarca, en un sector que es el motor de la seva economia.. L'import de la subvenció representa
un 38,46 % del total del pressupost de despesa acceptat de 39.000,00 €.  L’Associació està
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representada per la Sra. Sandra Beatriz Gard Buscarons, amb DNI 46.653.767 S, en qualitat de
coordinadora general i educativa de l’Escola segons acord de la Junta Directiva Extraordinària
del 16 de setembre de 2015.

Segon.- Autoritzar  la  despesa  de  15.000.00  €  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària
65.4331.48000 “subvenció Escola d'Hostaleria”.

Tercer.- Aprovar  el  conveni  regulador  de  la  subvenció  concedida  a  l'Associació  per  al  a
Formació Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2018 que s'adjunta com a document annex.

Quart.- Notificar aquest acord a la Coordinadora General de l'Associació per a la Formació
Professional a l'Alt Empordà.

Cinquè.- Comunicar aquest acord a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Sisè.- Publicar en el DOGC aquest acord i el conveni íntegre.

Setè.- Publicar el conveni el Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Vuitè.- Remetre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat  de Catalunya, segons
Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014.

Novè.- Publicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions
Desè.- Facultar al president i al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur
a terme el present acord.

Figueres, 12 de juny de 2018.

El President del Consell Comarcal de l’ Alt Empordà,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, 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 concessió d'una subvenció a l'Acústica per fomentar a activitats musicals a la
comarca Acústica 2017 amb càrrec al pressupost 2018.

Fets

En data 12 d'octubre de 2017 (RE2017/10559) PASCUAL ARTS MUSIC, SLU organitzadora
del festival Acústica a la ciutat de Figueres sol·licita una subvenció de 6.000€ per fomentar
activitats musicals a la comarca Acústica 2017

Que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió ordinària de data de 27 de març de
2018 acorda aprovar la modificació de crèdit que s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província
de Girona núm 78 de 23 d'abril de 2018.

 Atès que en la modificació de crèdit preveu  per l'any 2018 la subvenció nominativa  de 6.000€
amb càrrec a la partida 20.9201.48012, amb títol “Subvenció Acústica 2017”.

Que amb la finalitat  de regular la subvenció sol·licitada s'ha de redactar un conveni,  el que
consta a l'expedient.

Vist l'informe favorable de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa la
concessió d'una subvenció a l'Acústica per fomentar activitats musicals a la comarca l'any 2017.

Vist  l'informe  favorable  de  la  Consellera  delegada  d'Ensenyament  en  el  qual  proposa  la
concessió d'una subvenció a l'Acústica per fomentar a activitats musicals a la comarca Acústica
2017 amb càrrec al pressupost 2018.

Fonaments de dret

- 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 1 (Subvencions), articles 118 a 129.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- 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.
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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- Bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2016, aprovades  el  26 de juliol de
2016.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Concedir la subvenció sol·licitada de 6.000€ a Pascual Arts Music, SLU amb NIF
B17887894.

Segon.- Autoritzar la despesa de 6.000€  a Pascual Arts Music, SLU amb càrrec a l'aplicació
pressupostària  20.9201.48012 del pressupost 2018.

Tercer.- Donar-ne trasllat a l'empresa Pascual Arts Music, SLU i l'Àrea d'Intervenció de Fons
del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, 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  aprovació inicial  del  Projecte  executiu accés  per  vianants  i  espai  viari
desviament trànsit  de vehicles amb aparcament, a l’entorn del monestir de Sant  Miquel de
Fluvià, actuació en el marc de l'operació cofinançada amb el Programa operatiu FEDER 2014-
2020, eix 6 operació Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de
l'Alt Empordà.- Aprovació inicial.-

Fets

Vist que en data 4 de juny de 2018, la Sra. Trinitat Bonaterra Batlle, arquitecta del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, ha informat favorablement sobre el Projecte executiu accés per
vianants i espai viari desviament trànsit de vehicles amb aparcament, a l’entorn del monestir
de Sant Miquel de Fluvià, redactat per l’arquitecte Sr. Ferran Aizpun de la Escosura, de data
febrer  de 2018,  que aquest  projecte  és  un desglossat  del  Projecte  executiu de les  obres  de
renovació urbana del nucli històric de Sant Miquel de Fluvià, 2a  fase.

Que aquesta actuació està inclosa en l’operació Conservació,  foment i  desenvolupament del
patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà, cofinançada amb un 50% dels Fons Europeus de
Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020, eix 6), d’acord amb l’Ordre
GAH/45/2016,  de  7  de  març,  per  la  qual  s'aprovaven les  seves  bases  reguladores  (DOGC
nº7078, de 14/03/2016).

Vist l’informe favorable de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona sobre el
projecte complet de les obres de renovació urbana del nucli històric de Sant Miquel de Fluvià, 2 a

fase (abans esmentat),  de data 10 de febrer de 2012, condicionat al control arqueològic de les
obres que afectin al subsòl.

Atès que, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte, de conformitat amb allò previst a
l’article 121 del Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.

Atès  l’informe  favorable  de  la  Cap  de  l’àrea  de  Turisme  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà.

Atès  que  l’adopció  d’aquest  acord  és  competència  de  la  Junta  de  Govern  en  virtut  de  les
delegacions acordades per aquest Consell Comarcal, en sessió plenària que va tenir lloc el dia
27 de març de 2018.
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Fonaments de dret

- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
- Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (ROF).
- Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions

Públiques.
- Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions

públiques de Catalunya (LRJPAPC).
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

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

ACORD

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte executiu accés per vianants i espai viari desviament
trànsit de vehicles amb aparcament, a l’entorn del monestir de Sant Miquel de Fluvià, redactat
per l’arquitecte Sr. Ferran Aizpun de la Escosura, de data febrer de 2018, que té un pressupost
d’execució per contracte de 63.666,43 euros (IVA no inclòs) amb el benentès que, si durant el
període d’informació pública no es presentessin al·legacions, quedarà definitivament aprovat
sense necessitat de posterior acord.

Segon.-  Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis al BOP i al DOGC, a fi de que qualsevol persona
interessada pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià.

Quart.- Publicar aquest acord al tauler electrònic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Expedient relatiu a la contractació del Servei d'Atenció Psicològica a dones adultes víctimes de
violència  masclista  i  de  gènere  del  Servei  d'Informació  i  Atenció  a  la  Dones  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.- Acord d’inici.-

La Presidència  cedeix la  paraula  al  conseller  delegat  de  l'àrea  de Serveis  Socials,  Sr.  Àlex
Hernández, el qual explica el contingut de la proposta següent i  la Junta de Govern acorda
aprovar-la per unanimitat: 

"Antecedents

Informe-memòria emès per l’àrea de Benestar del Consell Comarcal, de data 6 de juny de 2018,
el qual informa favorablement la contractació del servei d’atenció psicològica a dones adultes
víctimes de violència masclista i de gènere en el marc Servei d'Informació i Atenció a la Dones
del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Pel  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  s’estima  procedent  la  necessitat  de  contractació
d’aquest servei per tal d’assolir els objectius que s’esmenten a l’esmentat informe-memòria de
data 6 de juny.

La competència objecte del contracte és delegada, establerta com a tal en l’article 25 i ss del DL
4/2003 , de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal
de Catalunya.

Està previst en la fitxa 1.17 del Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà que el Consell presti els serveis d’informació i atenció a les dones.

Examinada la documentació tècnica que s'acompanya, vist l'informe de l’Àrea d’informàtica del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de data 24 d’abril de 2018, i l’informe dels serveis jurídics
del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  de  data  8 de juny de 2018,  i  de conformitat  amb
l'establert  a  l'apartat  3  de  la  Disposició  Addicional  Quinzena  de  la  Llei  9/2017  de  8  de
novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen a  l'ordenament  jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.

Fonaments de dret

• Article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
• Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de bases de règim local.
• Disposició Addicional Quinzena de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
• Sector Públic.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar proposa a la Junta de Govern l'adopció
del següents 
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ACORDS:

Primer.- Mostrar la conformitat amb l’informe-memòria signat pel tècnic de l’àrea de Benestar
Social en data 6 de juny de 2018.

Segon.- Iniciar  expedient  relatiu  a  la  contractació  del  servei  d’atenció  psicològica  a  dones
adultes víctimes de violència masclista i de gènere en el marc del Servei d’Informació i Atenció
a les Dones (SIAD). 

Tercer.- No  exigir  la  utilització  de  mitjans  electrònics,  vistos  els  informes  de  l’Àrea
d’informàtica i de serveis jurídics, en el procediment de presentació d'ofertes en relació amb
l'expedient relatiu a la contractació del servei d’atenció psicològica a dones adultes i víctimes de
violència masclista i de gènere.

Quart.- Donar trasllat de l’expedient a l’àrea de Benestar Social."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de ______________,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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