
DECRET DE GERÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei d’atenció psicològica a infants i adolescents en
situació de violència. - Requeriment de documentació.- 

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de maig de 2018 es va aprovar l'expedient  de
contractació del servei d’atenció psicològica a infants i adolescents en situació de violència, es
van aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques  reguladors
del contracte i es va disposar convocar la licitació, per procediment obert.

Durant  el  termini  de  presentació  de  proposicions  va   presentar  oferta  el  Sr.  Àlex  Araujo
Torroella.

El comitè d’experts va emetre informe, de data 4 de juliol, amb la valoració tècnica de l’oferta
presentada i en aplicació dels criteris  establerts a la clàusula 14ena. del plec han atorgat les
puntuacions següents:

Àlex Araujo Torroella

b) Criteris de qualitat subjectes a judici de valor (fins a 51
punts)

b.1.- Descripció àmplia i detallada de l'organitzacio del Servei
d'atenció  psicològica  a  infants  i  adolescents  en  situació  de
violència (fins a 40 punts)

27,5

-  Proposta  de  funcionament  del  servei  en  relacíó  als  infants  i
adolescents i a les seves famílies  (15 punts)

15 

- Proposta metodològica de treball per a la prestació del servei:
mapa de procés,  treball  intern,  coordinació tècnica,  protocols  i
documentació pròpia del servei (20) punts)

10

- Proposta de treball en xarxa i treball comunitari (5 punts) 2,5

b.2.-  Descripció dels sistemes d'avaluació i  seguiment de les
activitats (fins a 11 punts)

3,5

Descripció  dels  sistemes  d'avaluació  en  relació  als  infants,
adolescents i les seves famílies (4 punts)

2
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Proposta d'avaluació en relació als professionals iel servei 0

Proposta d'avaluació en relació al projecte de gestió (3 punts) 1,5

TOTAL 31 punts

La Mesa de Contractació, reunida en data 24 de juliol de 2018, va proposar l’adjudicació del
contracte a favor del  Sr.  Àlex Araujo Torroella per tractar-se de  l’única oferta presentada i
complir els requisits tècnics i econòmics exigits.

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
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es  transposen 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.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada pel Sr. Àlex Araujo Torroella. 

Segon.-  Requerir  el  Sr.  Àlex Araujo Torroella 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,  la  proposta  d'adjudicació pot  quedar
resolta:

• Fotocòpia compulsada del NIF.
• Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
• Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
• Documentació acreditativa del volum anual de negocis referit als tres darrers anys, per

un import mínim anual de 20.000,00 €.
• Una relació dels principals serveis efectuats en els últims tres anys, que inclogui import,

dates  i  el  destinatari  públic  o  privat  d’aquests,  acompanyada  dels  corresponents
certificats expedits  o visats per l’òrgan competent  si  el  destinatai  és una entitat  del
sector públic, o quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit
per aquest o mitjançant una declaració de l’empresari.

• Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil
• Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per import de 2.850,00€.
• Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.
• Acreditació de la col·legiació al Col·legi Oficial de Psicòlegs.
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Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Junta de Govern del Consell Comarcal en la
propera sessió que tingui lloc.

RECURSOS

Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat”.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El gerent, En dono fe
El secretari delegat,

Josep M Marcé Company Jordi Danés Brunsó
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DECRET DE GERÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’acceptació de la subvenció atorgada per part de l’Agència Catalana de
l’Aigua en relació al subministrament d’aigua en alta a diferents municipis de l’oest de Figueres
(Lladó, Cistella i el poble de Taravaus) a través d’una connexió indirecta des de Figueres per
Borrassà.-

Fets

L’Agència Catalana de l'Aigua (ACA), mitjançant Resolució TES/2725/2017, de 2 de novembre
de  2017, va fer pública la convocatòria de subvencions per a la realització d'inversions per a
l'execució d'actuacions d'abastament en alta.

La finalitat d'aquesta convocatòria era regular, entre d'altres, les actuacions que tinguessin per
objectiu la reducció en l'aigua de consum humà de la concentració de les substàncies químiques
que superessin els valors dels paràmetres indicats als apartats B1 o C de l'annex 1 del Reial
Decret 140/2003, de 7 de febrer,  pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
l'aigua de consum humà.

L’enginyer tècnic industrial Sr. David Vilà Pagès va redactar una memòria valorada en data
gener  de  2018  per  al  subministrament  d’aigua  en  alta  a  diferents  municipis  de  l’oest  de
Figueres. El pressupost d'aquestes obres, segons aquesta memòria valorada, és de 493.951,60 €
IVA inclòs.

El Consell Comarcal de l'Empordà va concórrer a la convocatòria sol·licitant una subvenció per
import de 493.951,60 € IVA inclòs.

L’ACA va comunicar, en data 17 de juliol de 2018, la concessíó d’una subvenció per un import
de  209.539,70  €  IVA exclòs,  sobre  un  import  elegible  de  387.933,42  €  IVA exclòs,  que
representa un 54,01 % de  percentatge de subvenció sobre l’import elegible.

Vist l’informe emès en data 26 de juliol de 2018 per l’enginyer tècnic industrial del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de

juny (ROAS). Articles 36 i següents.
- 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).
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora

de residus (TRLRR).
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- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
de contractes del sector públic.

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

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua per a la connexió
per  al  subministrament  d’aigua  en  alta  a  diferents  municipis  de  l’oest  de  Figueres  (Lladó,
Cistella i el poble de Taravaus) a través d’una connexió indirecta des de Figueres per Borrassà,
per un import de 209.539,70 € IVA exclòs, que anirà a l’aplicació pressupostària 25,75081
(ACA- Subvencions per abastament d’aigua en alta- BDNS 370870) del Pressupost d'ingressos
del Consell Comarcal per a l’exercici de l’any 2018.

Segon.- Notificar aquest  acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i  a  l’àrea d’Intervenció del
Consell Comarcal.

Tercer.-Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que
tingui lloc.

RECURSOS

Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  s’haurà  d'interposar  recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació,  en els  termes que s'indiquen a l'article  44 de la  Llei  29/1998,  de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Figueres, a la data de la signatura electrònica

Prenc raó

Cap d'intervenció 
Toñy Asensio Belmonte

El gerent, En dono fe
El secretari delegat,

Josep M. Marcé i Company Jordi Danés i Brunsó
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DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Sol·licitud  de  subvenció  a  l'Agència  de  Residus  de  Catalunya  en  el  marc  de  la  resolució

TES/954/2018, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per

a projectes de foment de la recollida selectiva de fracció orgánica dels residus municipals

Fets

1- La normativa catalana sobre residus preveu que tots els municipis, independentment del seu

nombre  d´habitants,  han  d´oferir  el  servei  de  gestió  de  la  fracció  orgànica  dels  residus

municipals (FORM) a la ciutadania.

2- L’Agència de Residus de Catalunya ha rebut la planificació dels ens locals per implantar la

recollida separada de la matèria orgànica (restes de menjar i vegetals de mida petita) en els seus

municipis, tal i com els hi exigia la normativa. Aquesta planificació es recull en un document

anomenat Pla de Desplegament de la FORM.

3- Amb la posada en marxa de la planta de compostatge al Centre de Tractament de Residus de

l'Alt  Empordà,  tots  els  municipis  de  la  comarca  han  d'implantar  una  gestió  de  la  matèria

orgànica que els permeti assolir l'objectiu de tractar-ne com a mínim el 60%.

4.- El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va publicar en el

DOGC número 7620 de 10 de maig de 2018 la convocatòria TES/954/2018, de 4 de maig, pel

qual  s'aprovaven les  bases  reguladores  de  les  subvencions  per  a  projectes  de foment  de  la

recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals.

5-  El Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà mitjançant  l’àrea de Medi Ambient  té interès  en

participar en aquesta convocatòria i per aquest motiu ha elaborat una memòria per participar en

les tres línies d’actuació subvencionables i que són les següents:

- PROJECTE A: Millores per afavorir el compostatge in-situ en via exclusiva

- PROJECTE B: Millores en la recollida selectiva de la FORM

- PROJECTE C: Planificació de la implantació de la recollida a grans productors

6-  En  data  31  de  juliol  de  2018 la  tècnica  de  l'àrea  de  Medi  Ambient  va  emetre  informe

favorable a la sol·licitud d'una subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya.
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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).

- Article 58 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

- TES/954/2018, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions
per a projectes de foment de la recollida selectiva de fracció orgànica.   

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per concórrer a la convocatòria del Departament
de  Territori  i  Sostenibilitat  TES/954/2018,  de  4  de  maig,  per  la  qual  s'aproven  les  bases
reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de fracció
orgànica dels residus municipals.

Segon.- Aprovar el projecte elaborat per l’àrea de Medi Ambient que porta el nom de "Projecte
de  millores  per  a  la  recollida  selectiva  de  la  FORM  i  la  gestió  en  compostadors  en  via
exclusiva"

Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació de la junta de Govern del Consell Comarcal
en la propera sessió que se celebri.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

 

La presidenta, En dono fe
 El secretari,

Montserrat Mindan Cortada                           Francisco Luís Muñoz Cameo

Aquest  document  incorpora la  firma digital  avançada  i  la  seva  ubicació  està al  servidor  amb nom

VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.
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PROPOSTA D’ACORD PER ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud de finançament per a la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris a la Garantia Juvenil 2018, en el marc de la convocatòria JENP del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.

Fets

El programa JENP es regeix per l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

En data 26 de juliol d’enguany s’ha publicat en el DOGC la resolució TSF/1779/2018, de 16 de
juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions
destinades  a  incentivar  la  contractació  en  pràctiques  de  persones  joves  beneficiàries  del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

L'objecte de la convocatòria és incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb
formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar
la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica
laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i
duradora en el temps.

El número de contractes assignats al Consell Comarcal de l'Alt Empordà és 4.

Els projectes del Consell Comarcal de l'Alt Empordà són 6, per a la contractació de 8 joves.
Concretament:

Àrea del Consell Comarcal de l’Alt .Empordà Joves en pràctiques que es sol·licita

Joventut 1

Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. 2

Ensenyament. 1

Arxiu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 1

Benestar social 2

Medi Ambient 1

En data 3 d’agost d’enguany, el gerent de la Corporació m’ha fet arribar les prioritats, en funció
de la situació, necessitats i recursos de cada àrea. Les prioritats són:
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Prioritat Àrea del Consell Comarcal de l’Alt .Empordà Joves  en  pràctiques
que es sol·licita

1 Joventut 1

2 Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. 1

3 Ensenyament. 1

4 Arxiu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 1

5 Medi Ambient 1

6 Benestar Social 1

7 Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. 1

8 Benestar Social 1

Tot i que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà tingui assignats 4 contractes, se’n sol·licitaran
8, atès que, en el cas que no s'esgoti la partida pressupostària del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, es podrien assignar més contractes.

En aquesta edició les propostes han de ser competència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
no han de tenir caràcter estructural i han d’estar directament relacionats amb l'interès social que
es persegueix.

És imprescindible aprovar aquests acords a la Junta de Govern del dia 28 d’agost, o bé del 4 de
setembre com a màxim, atès que la data per fer la sol·licitud de finançament finalitza el dia 7 de
setembre  d’enguany.  En  el  cas  que  s’aprovi  en  una  data  posterior  a  l’especificada,  el
finançament no es podrà sol·licitar.

S'adjunta l'informe favorable de la cap de promoció econòmica segons la proposta realitzada.

Fonaments de dret

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

- 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).

- 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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- 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).

- Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

- Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any
2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques
de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Per tot això, la Presidenta i consellera Delegada de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la
Junta de Govern, l'adopció dels següents

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.-Aprovar 6 projectes per dur a terme en el marc de la convocatòria TSF/1779/2017, de
contracte en pràctiques de joves beneficiaris de la Garantia Juvenil: El número de contractes
proposats és de 8. La informació dels sis projectes s’adjunta com a documents annexos.

Segon.- Sol·licitar al Servei Públic de Catalunya, el finançament de 8 contractes de treball en
pràctiques per import de 88.000,00 € (8 contractes * 11.000,00 € / contracte), en el marc del
programa JENP, segons la següent prioritat:

Prioritat 1: contractes pre-assignats pel mateix programa JENP.

Prioritat Àrea del Consell Comarcal de l’Alt .Empordà Joves  en  pràctiques
que es sol·licita

1.1 Joventut 1

1.2 Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. 1

1.3 Ensenyament. 1

1.4 Arxiu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 1

Prioritat 2: en el cas que es puguin assignar més contractes per no haver-se esgotat la partida
pressupostària del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
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Prioritat Àrea del Consell Comarcal de l’Alt .Empordà Joves  en  pràctiques
que es sol·licita

2.1 Medi Ambient 1

2.2 Benestar Social 1

2.3 Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. 1

2.4 Benestar Social 1

Tercer.- Facultar a la presidenta i al gerent de la corporació perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per dur a terme el present acord.

Quart.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a
l’àrea d’intervenció del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Figueres, 28 d'agost de 2018.

La Presidenta i Consellera Delegada de l'Àrea de Promoció Econòmica,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo
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PROPOSTA D’ACORD PER ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Aprovació del conveni de cooperació educativa entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la
Universitat  Oberta  de  Catalunya  (UOC)  pel  desenvolupament  d'activitats  de  pràctiques  de
l'alumne Sergi Coloma Fuyà, estudiant de Grau d’Administració i Direcció d’Empreses. 

Fets

1- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha mostrat, en nombroses ocasions, la voluntat de

cooperar en la formació d’estudiants 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.

2- La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha expressat el seu interès per formalitzar un

conveni de pràctiques acadèmiques per tal que els seus alumnes, en concret l’alumne de  Grau

en Administració  i  Direcció  d’Empreses  Sergi  Coloma Fuyà,  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.

3- L'objecte del conveni es el d’establir les condicions sobre les quals s’han de desenvolupar les

pràctiques acadèmiques que l’estudiant ha de dur a terme per a la seva formació. Les pràctiques

han d’anar encaminades a completar  l’aprenentatge teòric i  pràctic de l’estudiant  per tal  de

proporcionar-li una formació complerta i integral.

4- Que a l’empara del Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, en el que es regulen les pràctiques

acadèmiques externes  dels  estudiants  universitaris,  i  amb la  finalitat  de  concretar  les  seves

obligacions i  actuacions,  les  dues  parts  implicades  volen establir  un conveni  de cooperació

educativa.

5- L’alumne Sergi Coloma Fuyà amb DNI 41588999P realitzarà el període de pràctiques de

dilluns a divendres en horari de matins de 9h a 15h des del dia 24/09/2018 al 04/12/2018. El

nombre total d’hores de pràctiques externes serà de 300 i el lloc serà l’àrea de Medi  Ambient

del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  amb la  possibilitat  de  desplaçaments  puntuals  als

municipis de la comarca per reunions i visites.

6- En data 8 d’agost de 2018 la tècnica de l’àrea de Medi ambient va emetre informe tècnic

favorable  a  l’aprovació  del  conveni  de  cooperació  educativa  amb la  Universitat  Oberta  de

Catalunya (UOC)  pel  desenvolupament  d'activitats  de  pràctiques  de l'alumne Sergi  Coloma

Fuyà, estudiant de Grau d’Administració i Direcció d’Empreses.
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7- En data 10 d’agost de 2018 el tècnic d’Administració General va emetre informe jurídic

favorable  a  l’aprovació  del  conveni  de  cooperació  educativa  amb la  Universitat  Oberta  de

Catalunya (UOC)  pel  desenvolupament  d'activitats  de  pràctiques  de l'alumne Sergi  Coloma

Fuyà, estudiant de Grau d’Administració i Direcció d’Empreses.

Fonaments de dret

- Article 58 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques

- Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, en el que es regulen les pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants universitaris.

- Reial  Decret  1791/2010,  de  30  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  l’Estatut  de  l’estudiant
universitari.

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern

- Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic 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.  -   Aprovar  el  conveni  de  cooperació  educativa  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt

Empordà  i  la  Universitat  Oberta  de Catalunya  (UOC)  per  a  la  realització  de  pràctiques  de

l’alumne de  Grau en Administració i  Direcció  d’Empreses,   Sergi  Coloma Fuyà  amb DNI

41588999P, que té per objecte l’aprenentatge i millora de la qualitat de la formació en relació

amb la realitat social, educativa, professional i laboral.

Segon.  -   Establir que la vigència de les pràctiques serà des del 24/09/2018 al 4/12/2018 en horari

de matins de 9h a 15h de dilluns a divendres amb un nombre total d’hores de pràctiques de 300.

Tercer.- Designar com a tutor de l'alumne en pràctiques la senyora Meritxell Ferrer Isern amb
DNI  40.444..854-K  que  exerceix  d’Administrativa  l'àrea  de  Medi  Ambient  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.

Quart.- Trametre  el  Conveni  al  Registre  de  Convenis  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Cinquè  .-   Publicar aquest acord, així com el text íntegre del conveni 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.

Sisè  .-   Notificar aquest acord a la Universitat Oberta de Catalunya, a l'estudiant en pràctiques Sergi
Coloma Fuyà  i a l'Àrea de Recursos Humans del Consell Comarcal per al seu coneixement i als
efectes adients.
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Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de l’obra de naturalització de l’entorn de la muralla de ponent
de la Ciutadella de Roses. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Fets

L’àrea de Turisme del Consell Comarcal va emetre informe memòria de data 9 de juliol de 2018

en què s’informava favorablement la contractació de l’obra de naturalització de l’entorn de la

muralla de ponent de la Ciutadella de Roses, inclosa dins l’operació de conservació, foment i

desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, en el marc del PO FEDER

de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.

La Junta de Govern, en sessió data 17 de juliol de 2018,  va acordar  l’inici de l’expedient de

contractació de l’obra.

S’han  incorporat  a  l’expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de

prescripcions tècniques, els quals han estat informats favorablement pels serveis jurídics de la

corporació.

Existeix  crèdit  suficient  a  l’aplicació 30.4321.62210 del  vigent  pressupost  del  Consell

Comarcal.

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

- Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat  per

RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

Per tot això, la Presidència proposa a la Junta de Govern  l'adopció del següents
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ACORDS

Primer. Aprovar  l’expedient  de  contractació  de  l’obra  de  naturalització  de   l’entorn  de  la

muralla de ponent de la Ciutadella de Roses, inclosa dins l’operació de conservació, foment i

desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, en el marc del PO FEDER

de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.

Segon. Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions

tècniques  reguladors de la contractació de l’obra esmentada

Tercer. Convocar la licitació de l’obra de naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de

la Ciutadella de Roses per procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de

350.196,82€, que més 73.541,33€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 423.738,15€, i una

durada de 3 mesos, prorrogables per un termini màxim de 25 dies hàbils.

Quart. Autoritzar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació  per  un  import  total  de

423.738,15€, amb càrrec a la partida 30.4321.62210 del pressupost de l’exercici 2018.

Cinquè. Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil  del contractant del Consell

Comarcal per tal que en el termini de vint dies naturals a comptar des del dia següent a la data

de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Sisè. Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions com

calguin per  a l’execució del present acord.

Setè. Comunicar  el  present  acord a l’àrea  de Serveis  Econòmics  i  a  l’àrea  de Turisme del

Consell Comarcal.

RECURSOS

Contra  aquest  acord,  que  és  immediatament  executiu  i  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es

podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense
notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat per silenci
administratiu  negatiu,  acabada  la  via  administrativa  i  expedita  la  via  contenciosa
administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa,
o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
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- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província
de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La Presidenta

Montserrat Mindan i Cortada

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

 
Ernest Ruiz i Garcia  Francisco Muñoz Cameo
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PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Aprovació del contracte mixt de serveis i subministraments per la recollida i transport de la
fracció orgànica dels residus municipals (FORM) a la comarca de l'Alt Empordà.

Antecedents

1- En data 13 d’agost de 2018 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient d’aquest Consell Comarcal

va emetre l’informe-memòria, en el què informa a favor per l’aprovació del contracte mixt de

serveis  i  subministrament  per  la  recollida  i  transport  de  la  fracció  orgànica  dels  residus

municipals (FORM) a la comarca de l'Alt Empordà.

2-  Pel  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  s’estima  procedent  la  necessitat  d’aprovar  el

contracte mixt de serveis i subministraments per dur a terme la recollida i transport de la fracció

orgànica dels residus municipals (FORM) de la comarca de l’Alt Empordà.

3- En data 13 d’agost de 2018 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre l’informe sobre

la insuficiència de mitjans.

4- La competència objecte del contracte és delegada, establerta amb els articles 9.4 i 85 del

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, i l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual

s’aprova el  text  refós de la Llei  d’organització comarcal de Catalunya,  pot  exercir  aquelles

competències que li deleguin els municipis.

5- Està previst en la fitxa 11.99 del Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal de

l’Alt Empordà que el Consell presti el servei relatiu a la recollida selectiva de paper, vidre i

envasos  lleugers  a  seixanta-cinc  municipis  de  la  comarca  a  partir  de  la  delegació  de

competències signada a través d’un conveni de delegació del servei de recollida selectiva signat

l’any  2009  el  qual  a  la  seva  clàusula  vuitena  inclou  el  Pla  d’implantació  de  recollida  i

tractament de la fracció orgànica dels residus municpals.

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.
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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 següents

ACORDS

Primer. Mostrar la conformitat  amb l’informe-memòria signat  pel  tècnic de l’àrea de Medi

Ambient en data 13 d’agost de 2018.

Segon. Iniciar l’expedient relatiu a l’aprovació del contracte mixt de serveis i subministrament

per  la  recollida  i  transport  de  la  fracció  orgànica  dels  residus  municipals  (FORM)  en  els

municipis de la comarca de l’Alt Empordà.

Tercer. Autoritzar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació  amb càrrec  a  l’aplicació

pressupostària 45.1621.22702 per les anualitats i els imports que s’indiquen a la taula següent:

Anualitat Imports

2019 111.178,53 €

2020 152.963,91 €

2021 152.360,14 €

2022 151.756,36 €

2023 151.152,58 €

Quart. Donar trasllat de l’expedient a l’àrea de Serveis Econòmics per al seu coneixement i als

efectes adients.

Cinquè. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions

com calguin per l’execució del present acord.

Sisè. Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió

que se celebri.

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,
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