DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la Sol·licitud de finançament a la Diputació de Girona en el marc de la
convocatòria de subvencions per a projecte i accions de promoció econòmica adreçades als
membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), anualitat 2018.
Fets
En data 2 de desembre de 2016 s'ha publicat al BOP les bases reguladores de subvencions per a
projectes i accions de promoció econòmica, adreçades als Ajuntaments, Consells comarcals i
Ens de Promoció Econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE) de la Diputació de Girona.
En data 2 de gener d’enguany s’ha publicat la convocatòria per a l’anualitat 2018.
En data 18 de gener de 2016 (RE 2016/448) es va rebre l'aprovació de la Diputació de Girona de
l'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la Xarxa de Servie Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE).
Des d'aquesta convocatòria es financia el 80% de les despeses que s'aporten des del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà de la línia d'actuació «teixit productiu – foment de l'esperit
emprenedor» per a la coorganització dels Premis Emprenedors i la línia d’actuació «mercat de
treball» per a la campanya de sensibilització per a la contractació de persones majors de 45
anys.
Concretament:
1) Línia «mercat de treball»: Coorganització d'una jornada de sensibilització dirigida a
empresaris i empresàries per donar valor al talent i a les aportacions que les persones majors de
45 anys poden fer a les empreses de la comarca, així com a les persones que es troben en
aquesta situació.
2) Línia «esperit emprenedor» Coorganització de l'edició "Premis Emprenedors 2018" que té
com a finalitat fomentar l'esperit emprenedor. Els Premis Emprenedors tenen les següents
accions 1) prèvies a l'acte de lliurament de premis consistents en jornades de comunicació de
projectes finalistes i accions de difusió. 2) Organització de l'acte de lliurament dels premis als
projectes de tres línies: premis emprenedors - projectes innovadors - projectes de joves dels
instituts de la comarca
3) Posteriorment s'organitzen jornades de diferents temes d'interès per als emprenedors.
La data de finalització de la sol·licitud de finançament és l'13 de febrer de 2018.
S'adjunta l'informe favorable de la cap de promoció econòmica segons la proposta feta.
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Fonaments de dret
-

Llei 39/20105 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

-

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
d’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

-

Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

-

Edicte d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria anticipada de sol·licituds de
subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments,
consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la XSLPE, de la Diputació de
Girona.

-

Resolució del President de la Diputació de Girona de 12 de gener de 2016 d'adhesió del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, entre altres, a la XSLPE.

-

Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions per a projectes
i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de
promoció econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE) (BOP 231 de 2/12/2016),

-

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció
econòmica, anualitat 2018 (BOP 1, de 2 de gener de 2018).

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Sol·licitar la quantitat de 2.400,00 € a la línia «esperit emprenedor» per a la
coorganització dels Premis Emprenedors i a la línia d’actuació «mercat de treball» per a la
campanya de sensibilització per a la contractació de persones majors de 45 anys, en el marc de
la convocatòria de subvencions adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona.
Segon.- Ratificar el present acord a la propera sessió de la Junta de Govern.
Tercer.- Facultar al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur a terme el
present acord.
Quart.- Notificar aquest acord a l'àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona i a
l'àrea d'intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
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Figueres, 7 de febrer de 2018

El president,

Ferran Roquer Padrosa

En dono fe
El secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo
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DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a requerir al transportista Estarriol Bus de l'itinerari 38R1 Roses-Castelló
d'Empúries - CEE Mare de Déu del Mont perquè a partir del 12 de setembre continuï prestant el
servei fins a la nova adjudicació del servei
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- La Junta de Govern del Consell Comarcal , en sessió de data 15 de setembre de 2015, va
adjudicar el contracte de transport de l'Itinerari 38R1 Roses-Castelló d'Empúries-CEE a favor
de l'empresa Estarriol bus SL CIF B-48500938.
El corresponent contracte es va subscriure en data 24 de setembre de 2016
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- Vist l'informe de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa requerir al
transportista Estarriol Bus de l'itinerari 38R1 Roses-Castelló d'Empúries - CEE Mare de Déu del
Mont perquè a partir del 12 de setembre continuï prestant el servei fins a la nova adjudicació del
servei.
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).
Reail Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
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 agost.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
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RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Requerir a l'empresa Estarriol bus SL CIF B-48500938 perquè a partir del 12 de
setembre de 2017 i fins a nova adjudicació del servei , durant un termini màxim de sis mesos,
continuï prestant el servei de l'itinerari 38 R1 Roses -Castelló d'Empuries- CEE Mare de Deu
de Mont, pel preu de 125€ dia IVA exclòs, que fa un total de 8.625€ IVA exclòs i 9.487,5€ IVA
inclòs corresponent a l'aplicació pressupostària 35 3262 22799 del pressupost de 2017
Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució de present acord.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple 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, 15 de setembre de 2017
Existeix crèdit adequat i suficient,
Cap d'intervenció
Toñy Asensio Belmonte
El president,

En dono fe
El secretari,

Ferran Roquer Padrosa

Francisco Luis Muñoz Cameo
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DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a requerir al Consorci de Transport Sanitari Regió de Girona que realitza
l'itinerari 44R1 Roses (Tirso de Molina) – Escola d'Educació especial Mare de Deu de Mont
perquè a partir del 12 de setembre continuí prestant el servei fins a la nova adjudicació del
servei
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- La Junta de Govern del Consell Comarcal , en sessió de data 15 de setembre de 2015, va
adjudicar el contracte de transport de l'Itinerari 44R1 Roses (Tirso de Molina) - Escola
Educació Especial Mare de Deu del Mont a favor de l'empresa Consorci de Transport Sanitari
Regió de Girona amb NIF A- 17447061
El corresponent contracte es va subscriure en data 1 de juny de 2016
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- Vist l'informe de la Cap de Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa requerir al
Consorci de Transport Sanitari Regió de Girona que realitza l'itinerari 44R1 Roses (Tirso de
Molina) – Escola d'Educació especial Mare de Deu de Mont perquè a partir del 12 de setembre
continuí prestant el servei fins a la nova adjudicació del servei
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).
Reail Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
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 agost.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
per tot això, aquesta presidència proposa l'adopció següent
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RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Requerir a l'empresa Consorci de Transport Sanitari Regió de Girona perquè a partir
del 12 de setembre de 2017 i fins a nova adjudicació del servei , durant un termini màxim de sis
mesos, continuï prestant el servei de l'itinerari 44 R1 Roses (Tirso de Molina) - Escola
Educació Especial Mare de Deu de Mont, pel preu de 179€ dia IVA exempt, que fa un total de
12.351€ IVA exempt corresponent a l'aplicació pressupostària 35 3262 22799 del pressupost de
2017
Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució de present acord.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.
Quart.- Donar-ne trasllat al Consorci de Transport Sanitari Regió de Girona i a l'Àrea de
Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Cap d'intervenció

Toñy Asensio Belmonte
El president,

En dono fe
El secretari,

Ferran Roquer Padrosa

Francisco Luis Muñoz Cameo
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DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a requerir al transportista Estarriol Bus de l'itinerari 40R1 Pontos - Les Roques
- Bàscara - Garrigas - Siurana -Vilamalla Poligon - Ins Ramon Muntaner perquè a partir del 12
de setembre continuï prestant el servei fins a la nova adjudicació del servei.
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- La Junta de Govern del Consell Comarcal , en sessió de data 22 de març de 2016, va
adjudicar el contracte de transport de l'Itinerari 40 R1 Pontós- Les Roques-Bàscara- GarrigasSiurana-Vilamalla Poligon-INS Ramon Muntaner a favor de l'empresa Estarriol bus SL CIF B48500938.
El corresponent contracte es va subscriure en data 1 d'abril de 2016
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- Vist l'informe favorable de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa
requerir al transportista Estarriol Bus de l'itinerari 40R1 Pontos - Les Roques - Bàscara Garrigas - Siurana -Vilamalla Poligon - Ins Ramon Muntaner perquè a partir del 12 de setembre
continuï prestant el servei fins a la nova adjudicació del servei.
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).
Reail Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
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 agost.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
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RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Requerir a l'empresa Estarriol bus SL CIF B-48500938 perquè a partir del 12 de
setembre de 2017 i fins a nova adjudicació del servei , durant un termini màxim de sis mesos,
continuï prestant el servei de l'itinerari 40 R1 Pontós- Les Roques-Bàscara- Garrigas- SiuranaVilamalla Poligon-INS Ramon Muntaner pel preu de 156,66€ dia IVA exclòs que fa un total
de 10.809,54€ IVA exclòs i 11.890,49€ IVA inclòs corresponent a l'aplicació pressupostària 35
3262 22799 del pressupost de 2017
Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució de present acord.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple 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, 18 de setembre de 2017
Existeix crèdit adequat i suficient,

Cap d'intervenció
Toñy Asensio Belmonte
El president,

En dono fe
El secretari,

Ferran Roquer Padrosa

Francisco Luis Muñoz Cameo
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DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a requerir al transportista David i Manel SL de l'itinerari 43R1 Pedreres - Ins
Olivar Gran - Ins Narcís Monturiol - Ins Ramon Muntaner perquè a partir del 12 de setembre
continuï prestant el servei fins a la nova adjudicació del servei
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- La Junta de Govern del Consell Comarcal , en sessió de data 24 de febrer de 2016, va
adjudicar el contracte de transport de l'Itinerari 43R1 Pedreres- INS Olivar Gran- INS Narcís
Monturiol – INS Ramon Muntaner a favor de l'empresa David i Manel SL CIF B-17409525.
El corresponent contracte es va subscriure en data 1 de març de 2016
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- Vist l'informe favorable de la Cap dels Servies de Cultura i Ensenyament en el qual proposa
requerir al transportista David i Manel SL de l'itinerari 43R1 Pedreres - Ins Olivar Gran - Ins
Narcís Monturiol - Ins Ramon Muntaner perquè a partir del 12 de setembre continuï prestant el
servei fins a la nova adjudicació del servei.
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).
Reail Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
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 agost.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
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RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Requerir a l'empresa David i Manel SL CIF B-17409525 perquè a partir del 12 de
setembre de 2017 i fins a nova adjudicació del servei , durant un termini màxim de sis mesos,
continuï prestant el servei de l'itinerari 43R1 Pedreres- INS Olivar Gran- INS Narcís Monturiol
– INS Ramon Muntaner , pel preu de 196€ dia IVA exclòs, que fa un total de 13.524€ IVA
exclòs i 14.876,4€ IVA inclòs corresponent a l'aplicació pressupostària 35 3262 22799 del
pressupost de 2017
Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució de present acord.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.
Quart.- Donar trasllat del present acord a l'empresa David i Manel i a l'àrea de Serveis
Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, 18 de setembre de 2017
Existeix crèdit adequat i suficient,

Cap d'intervenció
Toñy Asensio Belmonte
El president,

En dono fe
El secretari,

Ferran Roquer Padrosa

Francisco Luis Muñoz Cameo
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DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a requerir al transportista Estarriol Bus de l'itinerari 47R1 Cadaquès - Ruigmal
4 - Puigmal 14 - CEE Mare de Déu del Mont - Altem perquè a partir del 12 de setembre
continuï prestant el servei fins a la nova adjudicació del servei.
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-Per Resolució de Gerencia de data de 17 d'octubre es va adjudicar el contracte de transport de
l'Itinerari 47R1 Cadaques-Puigmal 4-Puigmal 14-CEE Mare de Deu de Mont-Altem a favor de
l'empresa Estarriol bus SL CIF B-48500938.
El corresponent contracte es va subscriure en data 25 de novembre de 2016
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- Vist l'informe de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa requerir al
transportista Estarriol Bus de l'itinerari 47R1 Cadaquès - Ruigmal 4 - Puigmal 14 - CEE Mare
de Déu del Mont - Altem perquè a partir del 12 de setembre continuï prestant el servei fins a la
nova adjudicació del servei.
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).
Reail Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
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 agost.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007

RESOLUCIÓ
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Per tant resolc:
Primer.- Requerir a l'empresa Estarriol bus SL CIF B-48500938 perquè a partir del 12 de
setembre de 2017 i fins a nova adjudicació del servei , durant un termini màxim de sis mesos,
continuï prestant el servei de l'itinerari 47R1 Cadaques- Puigmal 4- Puigmal 14- CEE Mare de
Deu de Mont, pel preu de 210,58€ dia IVA exclòs, que fa un total de 14.530,02€ IVA exclòs i
15.983,02€ IVA inclòs corresponent a l'aplicació pressupostària 35 3262 22799 del pressupost
de 2017
Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució de present acord.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.
Quart.- Donar trasllat del present acord 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, 18 de setembre de 2017
Existeix crèdit adequat i suficient,

Cap d'intervenció
Toñy Asensio Belmonte
El president,

En dono fe
El secretari,

Ferran Roquer Padrosa

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 resolució dels recursos i noves sol·licituds en el marc de la convocatòria
d'ajuts individuals de menjador per al curs 2017-2018.
Fets
El Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les competències
delegades de la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de l'Alt Empordà.
D'acord amb les bases que regulen la convocatòria d'ajuts socioeconòmics de menjador pel curs
2017-2018, aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 21 de març 2017 i
ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 23 de maig de 2017.
La Junta de Govern, en sessió de data 21 de novembre de 2017, va aprovar l'adjudicació dels
ajuts individuals de menjador per al curs 2017-2018.
Aquesta adjudicació es va comunicar a les famílies i als ens gestors, i es va iniciar el període de
presentació de recursos.
S'han acceptat les noves sol·licituds presentades i els recursos que compleixen els requisits
establerts a les bases de la convocatòria.
Atès l'informe de la tècnica de cultura i educació segons el qual proposa l'adjudicació dels ajuts
individuals de menjador per al curs 2017-2018.
Fonaments de dret
–
–
–
–
–

–

Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els
Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
L'article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni
individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents
públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.
Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió
del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions
en matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016.
Bases de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador aprovades pel Ple del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà en data 23 de maig de 2017.
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Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs 2017-2018,
d'acord amb l'annex adjunt que forma part de la proposta.
Segon.- Comunicar aquesta resolució als centres d'ensenyament corresponents únicament a
efectes de facilitar la informació necessària per al desenvolupament del bon funcionament del
centre, sense que se'n pugui fer ús diferent i sempre donant compliment al previst a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i resta de la
normativa corresponent. Així com als sol·licitants afectats per al seu coneixement i als efectes
adients.
Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà i es farà efectiu una
vegada rebudes les certificacions corresponents, quedant condicionat el mateix a:
- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal de
l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.
L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.
Quart.- Autoritzar la despesa dels ajuts individuals de menjador, per l'import de 269.613,46 €
corresponent al període de setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària
35.3263.48000 del pressupost de 2017, l'import de 166.875,16 € corresponent al període de
setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.22799 del pressupost de
2017, i una despesa per l'import de 422.003,68 € i 261.195,90 € corresponent al període de
gener a juny de 2018 amb càrrec al pressupost de 2018, d'acord amb la relació següent:
ENS GESTOR

SET-DES

GENER-JUNY

AMPA ESC FLUVIANETS

4.143,86

6.486,04

AMPA ESC JOAN REGLA

3.287,54

5.145,71

ESC SANTA CECILIA (AJUNT)

416,34

651,66

AMPA ESC CABANES

2.352,90

3.682,80

AMPA ESC RUIZ AMADO

10.239,60

16.027,20

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES

17.046,45

26.681,40

13.384,13

20.949,07

ESC MANUEL DE PEDROLO

AMPA ESC PUIG D'ESQUERS
AMPA ESC EMPURIES
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AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA 7.371,69

11.538,31

AMAP ESC JOSEP PALLACH

23.992,67

37.553,74

AMPA ESC SALVADOR DALI

18.202,06

28.490,19

AMPA ESC SANT PAU

9.686,85

15.162,03

AMPA ESC AMISTAT

33.398,30

52.275,60

COR DE MARIA

9.329,42

14.602,58

LA SALLE

6.199,47

9.703,53

ESCOLAPIES FIGUERES

6.292,53

9.849,17

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO

5.796,00

9.072,00

ESC LES SALINES (AJUNT.)

572,47

896,03

AMPA ESC RAMON MUNTANER

1.526,58

2.389,42

AMPA ESC PONT DE MOLINS

2.791,58

4.369,42

AMPA ESC ELS GRECS

25.249,06

39.520,27

AMPA ESC NARCIS MONTURIOL

12.420,00

19.440,00

AMPA ESC M. VAYREDA (ROSES) 11.625,88

18.197,02

CENTRE ESCOLAR EMPORDA

427,80

669,60

AMPA ESC LLAGUT

17.595,00

27.540,00

AMPA ESC TERRAPRIMS

3.011,52

4.713,68

AMPA ESC SANTIAGO RATES

4.834,80

7.567,52

AMPA ESC PUIG SEGALAR

430,22

673,38

AMPA ESC SOL I VENT

7.245,00

11.340,00

AMPA ESC LES MELIES

6.003,00

9.396,00

ESC VENTALLÓ (AJUNT.)

2.511,60

3.931,20

CEE MARE DE DEU DEL MONT

2.229,15

3.489,10

269.613,46

422.003,68

SERHS FOOD AREA,
CENTRE
SL
ESC L'ESCULAPI
ESC ELS VALENTINS
LOT 2
ESC VALLGARRIGA
ESC GARRIGAS
LOT 3
ESC JOAQUIM VALLMAJO
ESC TRAMUNTANA
ESC MARIA PAGES
ESC SANT ANDREU
ESC MN. JOSEP M ALBERT

SET-DES

GENER-JUNY

2.053,42
1.746,56
4.907,60

3.214,06
2.733,75
7.681,45

2.897,71
367,77
113,64
551,65
367,77

4.535,54
575,63
177,86
863,45
575,63
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LOT4

LOT 7

LOT8

EUREST
LOT 1
LOT 5

FUNDESPLAI
LOT 6

ESC GONÇAL COMELLAS
ESC MONTSERRAT VAYREDA
ESC LLERS
ESC LLUIS M. VIDAL
ESC ELS DOLMENS
ESC MONT ROIG
ESC SANT SEBASTIA
ESC ANTONI BALMANYA
ESC PARC DE LES AIGUES
ESC TERESA DE PALLEJA
ESC ANICET DE PAGES
ESC JOSEP POUS I PAGES
ES EL BRUEL
ESC JOAQUIM CUSI
ESC CARME GUASCH
ESC EL FAR
ESC TORRE D'EN REIG

1.279,95
914,25
1.795,46
1.358,38
997,48

2.003,40
1.431,00
2.810,29
2.126,15
1.561,27

2.578,89
797,98
21.021,69
1.204,74
9.931,73
18.797,12
18.293,44
24.426,32
9.086,65
1.372,18
980,13
127.842,51

4.036,53
1.249,02
32.903,52
1.885,68
15.545,32
29.421,58
28.633,22
38.232,51
14.222,57
2.147,77
1.534,12
200.101,32

CENTRE
ESC JOSEP DE RIBOT OLIVAS
ESC CARITAT SERINYANA
ESC JAUME VICENS VIVES
ES PAU
ESC JOAQUIM GIFRE
ESC MARTI INGLES

SET-DES
4.617,29
2.907,66
12.736,79
754,96
4.057,92
3.208,59
28.283,21

GENER-JUNY
7.227,06
4.551,12
19.935,85
1.181,68
6.351,52
5.022,13
44.269,36

CENTRE
ESC POMPEU FABRA
ESC LES CLISQUES
ESC SANT JAUME

SET-DES
8.801,36
558,90
1.389,18
10.749,44

GENER-JUNY
13.776,04
874,80
2.174,38
16.825,22

TOTAL AIM:

436.488,62

683.199,58

Cinquè.- Establir que els directors dels centres hauran de comunicar al Consell Comarcal les
altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així mateix,
el director del centre, i si s'escau el President/a i Secretari/a de l'AMPA, quan finalitzi el mes,
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certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.
Sisè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per executar el present acord.
Setè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, 20 de febrer de 2018
La consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament,

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 modificació pel curs 2017-18 de la clàusula Tercera del conveni de
col·laboració entre el CCAE i l'AMPA de l'escola Els Grecs de Roses
Fets
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegades, mitjançant conveni subscrit en data 18 de
juliol de 2016 amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les
competències, entre d'altres, per a la gestió del menjador escolar en l'àmbit de la comarca,
d'acord amb el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador.
Atès que el Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 aprova el conveni de col·laboració tipus
entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i les AMPES dels centres que gestionen els
menjadors de la comarca de l'Alt Empordà.
Atès que l'AMPA de l'Escola Els Grecs ( Roses ) té signat aquest conveni.
Atès que en data 18 de gener de 2018 El Departament d'Ensenyament ens comunica mitjançant
administració electrònica que en l'Addenda del Conveni de col·laboració entre El Departament
d'Ensenyament i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'introduirà una partida especifica per la
contractació de monitoratge per atendre l'alumnat NEE (necessitats educatives especials) que
faci ús del servei de menjador pel curs 2017-18 a l'Escola Els Grecs de Roses.
Atès que en la clàusula tercera d'aquest conveni explicita que “ l'AMPA es farà càrrec de la
contractació del personal de cuina i neteja, així com dels monitors d'atenció directa per
atendre els comensals”. S'ha d'afegir en aquesta clàusula el següent paràgraf: “tanmateix pel
curs 2017-18 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari per atendre l'alumnat
NEE. A Aquests efectes el Consell Comarcal transferirà al AMPA l'import corresponent a
justificar segons assistència del alumne al menjador escolar”
L'escola que necessita monitoratge per alumne NEE pel curs 2017-18 és:
L'ESC Els Grecs de Roses
Vist l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament segons el qual proposa la
modificació pel curs 2017-18 de la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el CCAE
i l'AMPA de l'escola Els Grecs de Roses.
Fonaments de dret
• Capítol II del títol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els Consells
Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
• Article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni
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individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
• En relació al conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del
transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en
matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016.
• Articles 124 i 55 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens locals.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Modificar la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i l'AMPA de l'Escola Els Grecs de Roses ja que es justifica la necessitat de
modificar el conveni per portar a terme la gestió dels menjadors a la comarca de l'Alt Empordà
segons Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol. La clausula queda redactada com segueix:
“ l'AMPA es farà càrrec de la contractació del personal de cuina i neteja, així com dels
monitors d'atenció directa per atendre els comensals. Tanmateix pel curs 2017-18 es farà
càrrec de la contractació d'un monitor suplementari per atendre l'alumnat NEE. A Aquests
efectes el Consell Comarcal transferirà al AMPA l'import corresponent a justificar segons
assistència del alumne al menjador escolar”
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa d'una despesa de 3.600€ corresponent al període de
febrer-juny de 2018 amb càrrec a l'aplicació 35.3263.48000 del pressupost de 2018 a l'AMPA
abans esmentada.
Tercer.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.
Quart.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.
Cinquè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, 13 de febrer de 2018
La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,
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 Expedient relatiu a l'aprovació del conveni per a la delegació del servei de
recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) que subscriuen el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Fets
1. El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'organització comarcal de Catalunya estableix que correspon a la comarca l'exercici de les
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. Les delegacions o els
encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència de recursos necessaris per exercirlos.
2. En l’actualitat el Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el servei de 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
fracció orgànica dels residus municipals.
3. La posada en marxa de la planta de compostatge comarcal, i seguint les dades d'implantació de
FORM incloses al pla de desplegament i als plans de gestió de residus municipals, l'àrea de medi
ambient ha ofert a 23 municipis una proposta de servei de recollida de la fracció orgànica basat en
el model comarcal de gestió de residus i amb criteris d'eficiència ambiental i econòmica.
4. El Ple l’Ajuntament de Sant Pere Pescador en data 16 de novembre de 2017 va aprovar la
delegació de competències al Consell Comarcal de l'Alt Empordà en matèria de recollida i gestió
de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) i la voluntat de signar un conveni de
delegació de competències per dur a terme el servei.
5. En data 26 de juliol de 2017 el Ple del Consell comarcal va aprovar el conveni marc per a la
delegació del servei de recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) i
posteriorment el passat dia 28 de novembre el Ple del Consell Comarcal va aprovar una
modificació del mateix que inclou algunes modificacions de caràcter jurídic en el conveni marc,
però que no afecten en cap cas al contingut tècnic del mateix, i que servirà de base i serà d'aplicació
general per a la prestació del servei.
6. El cost d'aquest servei que ha d'assumir l'Ajuntament de Sant Pere Pescador queda desglossat
en el quadre següent:
Per la delegació i gestió del FORM

21.815,43 €
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7. Atès que correspon als ens locals aprovar les claùsules dels convenis en què intervé o
participa, d'acord amb el que preveu l'article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
8. Vist l'informe favorable de la cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà per a l'aprovació del conveni de delegació de competències amb l'Ajuntament de Sant
Pere Pescador.
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).
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni per a la delegació de les competències del servei de recollida
selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals(FORM) a subscriure entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el que
estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.
Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Cinquè. Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els
presents acords.
Sísè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i a l'Àrea de Serveis
Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, 8 de febrer de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,
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Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

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 fer efectiva la signatura de les addendes de pròrroga dels convenis de
col·laboració per aquest any 2018 relatius a l'Oficina Local d'Habitatge i el Programa de
Mediació per al Lloguer Social; així com acceptar el pagament de les aportacions econòmiques
inicials dels mateixos per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
-Aprovació.Fets
ATÈS que el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012
estableix, en relació a les oficines locals d’habitatge, que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir les oficines locals d’habitatge i el
programa de mediació per al lloguer social amb les administracions locals, com també amb
institucions o entitats que tinguin desplegament territorial.
ATÈS que, de conformitat amb l’establert en l’article 97 del Decret del Pla per al dret a
l’habitatge 2009-2012, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa d’una oficina i del
personal tècnic i administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen.
ATÈS que, per tal de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts del Pla
per al dret a l’habitatge 2009-2012, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà van subscriure, en data 1 de juny de 2012, un conveni de col·laboració per al
manteniment de l’Oficina local d’habitatge i programa de mediació per al lloguer social d’àmbit
territorial comarcal, el qual va ser aprovat per Decret de Presidència de 24 de maig de 2012 i
posteriorment ratificat per la Comissió Informativa del Consell Comarcal en la seva sessió
ordinària de 30 de juliol 2012.
ATÈS que en data 17 de desembre de 2013 es va aprovar per Junta de Govern i en data 21 de
gener de 2014 ratificat en sessió del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà el nou conveni
que establia una vigència fins el 31 de desembre de 2014, i poder ser prorrogat, per mutu acord
de les parts, prèvia petició amb un preavís d'un mes del venciment del termini inicial.
ATÈS que en data 25 de novembre de 2014 es va aprovar per Junta de Govern la voluntat de
donar continuïtat a les tasques que desenvolupa en el territori l'Oficina local d'habitatge i la
Borsa de mediació en matèria d'assessorament i serveis relatius a habitatge.
ATÈS que en data 24 de novembre de 2015 es va aprovar per Ple la voluntat de donar
continuïtat a les tasques que desenvolupa en el territori l'Oficina local d'habitatge i la Borsa de
mediació en matèria d'assessorament i serveis relatius a habitatge.
ATÈS que és voluntat d'ambdues parts continuar la col·laboració iniciada per mitjà del conveni
formalitzat.
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ATÈS, en relació amb la celebració d’acords, pactes, convenis o contractes de les
Administracions públiques amb persones tant de dret públic com privat, el que disposa la Llei
39/2015, d'1 d'octubre.
ATÈS el que estableix l’article 4.1, epígraf c), del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
ATÈS que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
ATÉS que en data 28 de novembre de 2017 es va sol·licitar la formalització de les addendes
dels convenis, anteriorment esmentats, per el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de
desembre de 2018.
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)

-

Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer
d'habitatges.
Decret 13/2010 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Pla pel Dret a l'Habitatge del 2009 –
2012.
Decret 171/2012, de 27 de desembre, de pòrroga del Pla pel Dret a l'Habitatge del 20092012.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

-

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per el període comprès entre
l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018 relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge.
Segon.- Aprovar l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per el període comprès entre
l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018 relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social
d'Habitatges.
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Tercer.- Acceptar els pagaments en consignació a la partida pressupostària número 25.45000
previstos en els pactes dels convenis de manera que les aportacions econòmiques que
s'estableixen en l'exercici 2018 seran les següents:
 L'import del pagament fix inicial de 96.041€ per les despeses de servei d'atenció
ciutadana i assessorament en matèria d'habitatge establerts en el pacte quart, epígraf a)
del conveni relatiu a l'Oficina Local d'habitatge.
 L'import del pagament fix inicial de 10.350€ en concepte de bestreta i a compte de
l'aportació màxima establerta en el pacte cinquè, epígraf a), en relació al conveni de la
Borsa de Mediació per al lloguer social.
Quart.- Facultar indistintament al president, Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcè i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels
presents acords.
Cinquè.- Donar-ne trasllat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com a les Àrees de
Serveis Tècnics (Oficina d'Habitatge) i de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal per al
seu coneixement i als efectes adients.
Sisè.- Sotmetre a ratificació en el proper Ple del Consell Comarcal quan es celebri.
Setè.- Trametre còpia del conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya,
d'acord a allò previst a l'article 103 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vuitè.- Publicar el present conveni en el DOGC, així com en el BOP de Girona per tal de donar
compliment al que estableixen els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Novè.- Publicar el present conveni al portal de transparència de la pàgina web www.
altemporda.org, per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Figueres, 20 de febrer de 2018
El conseller delegat de l'àrea de l'Oficina d'Habitatge,

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 contractació del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la
salut del Consell Comarcal. -Resolució d'al·legacions
Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 16 de maig de 2017 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut del Consell
Comarcal; es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va disposar convocar 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 PREVENACTIVA SLU.
La Mesa de Contractació, reunida en data 15 de juny de 2017, va proposar l'adjudicació del
contracte a favor de l'empresa PREVENACTIVA SLU per tractar-se de l'única oferta
presentada i no superar el tipus de licitació.
Requerida l'esmentada empresa perquè aportés la documentació a què es fa referència a la
clàusula dotzena del plec de clàusules administratives particulars, mitjançant escrit de data 17
de juliol de 2017 va comunicar que havien decidit no presentar la documentació requerida i
retirar la seva oferta del procediment licitatori.
Per mitjà d'acord de la Junta de Govern Local del Consell Comarcal de data 17 d'octubre de
2017, es va procedir a declarar desert el procediment licitatori obert convocat per a la
contractació del servei prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut del Consell Comarcal
atès que l'única empresa que hi ha concorregut ha retirat la seva oferta.
Per mitjà d'acord de la Junta de Govern Local del Consell Comarcal de data 17 d'octubre de
2017, es va procedir a incoar l'expedient administratiu per a la declaració de prohibició per
contractar amb el sector públic a la mercantil PREVENACTIVA SLU, així com atorgar tràmit
d'audiència a la mercantil, de manera que pogués formular totes les al·legacions, observacions,
reclamacions o suggeriments que estimés oportuns.
Durant el termini legalment atorgat, es van presentar, en temps i forma, al·legacions per part de
la mercantil esmentada.
En data 12 de febrer de 2018 s'emet informe tècnic indicant que el pressupost de licitació indicat
en el plec de clàusules administratives particulars era inferior als preus de mercat.
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En data 13 de febrer de 2018 s'emet informe jurídic informant favorablement estimar les
al·legacions presentades per l'empresa PREVENACTIVA SLU i arxivar l'expedient d'incoació
de prohibició per contractar, les consideracions jurídiques estimatòries del qual es transcriuen
com segueix:
“1. Davant la comunicació que rep el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en la qual
l'empresa PREVENACTIVA SLU indica que opta per no presentar la documentació requerida i,
per tant, retira l'oferta, la mercantil no indica els motius d'aquesta acció.
En les al·legacions presentades, l'empresa especifica que la raó d'haver retirat l'oferta és que
la metgessa destinada a prestar el servei va comunicar a PREVENACTIVA SLU que en breu
rescindiria la seva relació laboral amb la mercantil.
Tenint en compte que les entitats especialitzades que actuen com a serveis de prevenció aliens
tenen una estricta regulació que delimita el seu marge d'actuació en funció dels recursos
humans i materials i que el perfil professional que decideix rescindir la relació laboral amb
PREVENACTIVA SLU és un perfil de difícil cobertura, és evident que l'empresa no podria
prestar els serveis d'acord amb les condicions establertes en els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques i no el podria dotar dels mitjans personals i
materials necessaris per a una prestació òptima.
En aquest sentit, davant la impossibilitat sobrevinguda de prestar el servei amb les garanties
degudes i sota el marc legal previst per als serveis de prevenció, entenemque PREVENACTIVA
SLU, en el moment de retirar la oferta, no va
actuar amb dol, culpa o negligència.
2. Tenint en compte que s'ha comprovat que el pressupost de licitació indicat en el plec de
clàusules administratives particulars era inferior als preus de mercat per aquest tipus de
serveis, i tenint en compte que un cop es va procedir a declarar desert el procediment licitatori
obert convocat per a la contractació
del servei prevenció de riscos laborals i vigilància de
la salut s'haurà de procedir a redactar uns nous plecs en els quals el pressupost de licitació
sigui més adequat als preus de mercat, es considera procedent estimar les al·legacions,
considerant que PREVENACTIVA SLU no concorre en dol, culpa o negligència en la retirada
de la seva oferta.”
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, de
contractes del sector públic.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
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• 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.
Per tot això, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció
del següents
ACORDS
Primer. Estimar les al·legacions presentades per l'empresa PREVENACTIVA SLU i arxivar
l'expedient d'incoació de prohibició per contractar.
Segon. Notificar la present resolució a l'empresa PREVENACTIVA SLU.
Tercer. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord.
Figueres,
El president,

Ferran Roquer i Padrosa

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 del servei d'integració en família extensa.- Rectificació del
plec de clàusules administratives particulars.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 en família extensa del Consell Comarcal, 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 procediment obert i tramitació ordinària.
S'ha comprovat amb posterioritat que hi havia un error en el plec de clàusules administratives
particulars en el que respecte al valor estimat del contracte atès que a l'hora d'establir-lo no es
van tenir en compte les pròrrogues previstes. Aixi, en el quadre de característiques s'estableix
que aquest és de 239.000,00€ i, tenint en compte que el pressupost de licitació del contracte és
de 119.500,00€ i que la durada del contracte serà de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per
dos anys més, el valor estimat és de 478.000,00€.
Així mateix, s‘ha comprovat que hi havia un error en la distribució de la puntuació atorgada als
criteris que depenen d’un judici de valor atès que mentre el valor total d’aquest apartat és de 40
punts, la suma de la valoració dels tres criteris que l’integren és de 30 punts.
L'article 109.2 de la Llei 39/2015 permet a les administracions públiques rectificar em qualsevol
moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, aritmètics o de fet dels seus
actes.
Fonaments de dret
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Rectificar l'errada comesa a l'apartat B3 del quadre de característiques del contracte,
en el sentit que el valor estimat del contracte, tenint en compte el pressupost de licitació i la seva
durada, així com les eventuals pròrrogues, és de 478.000,00€ i no de 239.000,00€, tal com s'hi
fa constar erròniament.
Segon.- Rectificar l’errada comesa en la distribució dels punts atorgats als criteris de valoració
subjectes a judici de valor (apartat L.2 del quadre de característiques), de manera que aquests
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sumin 40 punts, amb la distribució, ponderació i desglossament que s’estableix en el quadre de
característiques adjunt al present acord.
Tercer.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord
Figueres, 19 de febrer de 2017

El conseller delegat de l'àrea de
Serveis Socials,

Àlex Hernández González

En dono fe,
El Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo
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