JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'Addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Figueres i el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) per a l'impuls i la gestió de les polítiques juvenils
del municipi per al 2018.
Fets
L'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal tenen subscrit des de l’any 2013 un conveni
marc que estableix els termes de col·laboració per a l'impuls i la gestió de les polítiques juvenils
en el municipi, amb l'objectiu de consolidar una oficina municipal i comarcal de serveis a la
joventut a la ciutat, que sigui una referència pel col·lectiu juvenil, afavorint el seu
desenvolupament a través de la proximitat i generant dinàmiques de participació activa i de
compromís social.
El pacte cinquè d’aquell conveni estableix que es podrà prorrogar via addenda, essent
mitjançant aquest acord que s’establiran les aportacions i els programes concrets que es volen
portar a terme.
L'Ajuntament de Figueres, transferirà via addenda al Consell Comarcal, per aquest any 2018, la
quantitat de 50.000,00 € per tal d'assumir el cost que generi l'impuls i la gestió de les polítiques
juvenils en el municipi.
A través d'aquesta col·laboració entre ambdues entitats es desenvoluparan per aquest 2018 els
programes següents: Dinamització i Informació Municipal, Participació Juvenil i
Associacionisme, Formació i Ocupació i Salut Juvenil.
Atès l'informe emès pel Tècnic Comarcal de Joventut Joan Salellas Soler.
Fonaments de dret
-

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.

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

-

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (TRLFPC).
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-

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).

-

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).

-

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

-

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

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar l'Addenda per a l'any 2018 al conveni de col·laboració que té per objecte
establir les bases de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de
Figueres, tenint en compte els objectius marcats pel vigent pla local de joventut de Figueres,
consistents en crear i consolidar una oficina municipal i comarcal de serveis a la joventut a la
ciutat, que sigui referència pel col·lectiu juvenil, afavorint el seu desenvolupament a través de la
proximitat i generant dinàmiques de participació activa i de compromís social. L'Ajuntament de
Figueres, transferirà la quantitat de 50.000,00 €, que aniran a la partida d'ingressos 60.46200,
per tal d'assumir el cost que generi l'impuls i la gestió de les polítiques juvenils en el municipi.
Segon.- 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.
Tercer.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Quart.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Cinquè.- Facultar indistintament a la presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.
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Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Ajuntament de Figueres, així com a les àrees administratives
d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes
adients.
Setè.- Sotmetre aquest acord a ratificació pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en la
propera sessió que tingui lloc.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Joventut

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 la Pròrroga del protocol d’actuació entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l’Escola La Salle de Figueres per a una coordinació eficaç i un
millor aprofitament dels recursos en temes comuns, afins o complementaris que siguin de mutu
interès, mitjançant la coordinació d’activitats cíviques i de compromís amb el reciclatge, la
conservació amb el medi ambient i l’ajuda a les persones, per a l’any 2018.
Fets
En data 26 de setembre de 2017, el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
protocol d’actuació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l’Escola La Salle de Figueres
per a una coordinació eficaç i un millor aprofitament dels recursos en temes comuns, afins o
complementaris que siguin de mutu interès, mitjançant la coordinació d’activitats cíviques i de
compromís amb el reciclatge, la conservació amb el medi ambient i l’ajuda a les persones.
El protocol d’actuació signat entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Escola La Salle
Figueres, preveu la possibilitat de prorrogar-lo anualment per un període de fins a 4 anys.
L’Escola esmentada anteriorment, no ha manifestat la renúncia al Protocol d’Actuació per a una
coordinació eficaç i un millor aprofitament dels recursos en temes comuns, afins o
complementaris que siguin de mutu interès, mitjançant la coordinació d’activitats cíviques i de
compromís amb el reciclatge, la conservació amb el medi ambient i l’ajuda a les persones, per a
l’any 2018.
Per tant, seguint el punt novè de l’esmentat protocol procedim a prorrogar-lo per un any.
Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent,
-

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

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

-

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

-

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

Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).

-

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

-

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

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la pròrroga del protocol d’actuació entre el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i l’Escola La Salle de Figueres per a una coordinació eficaç i un millor aprofitament
dels recursos en temes comuns, afins o complementaris que siguin de mutu interès, mitjançant
la coordinació d’activitats cíviques i de compromís amb el reciclatge, la conservació amb el
medi ambient i l’ajuda a les persones, per a l’any 2018.
Segon.- Facultar indistintament a la presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació
necessària per a la plena efectivitat d’aquest acord.
Tercer.- Donar-ne trasllat a l'Escola la Salle, així com a l'àrea de Joventut d’aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Quart.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Cinquè.- Publicar la pròrroga del protocol d'actuació signada 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.
Sisè.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Setè.- Sotmetre aquest acord a ratificació pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en la
propera sessió que tingui lloc.
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Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Joventut,

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 l’acceptació de la subvenció atorgada per l' organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) per al finançament de dispositius que
responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat. LE2018/17, any 2018.
Fets
1. Edicte d'aprovació de les bases específiques de subvencions de suport econòmic als
ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al
finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat.
LE2018/17, publicat en el BOP de Girona número 51 de data 13 de març de 2018.
2. Edicte de convocatòria de subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens locals
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que
responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat. LE2018/17, publicat en el BOP de
Girona número 76 de data 19 d'abril de 2018.
3.L’Àrea de Benestar Social d'aquest Consell Comarcal va participar en aquesta convocatòria
amb el projecte elaborat que porta el nom "L’Alt Empordà una comarca amb salut i sostenible".
4. En data 26 de juny es publica l’edicte sobre la resolució de la consessió de subvencions de la
convocatòria de suport econòmic per al finaçament del programa Benestar i Comunitat.
LE2018/17, en el qual s’atorga al Consell Comarcal de l’Alt Empordà una subvenció per import
de 63.591,46€.
5. La directora tècnica de l’àrea de Benestar Social en data 22 d’agost de 2018 va emetre
informe favorable a l’acceptació de la subvenció atorgada per l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT.
Fonaments de dret
-

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

-

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

-

Resolució de la concessió de subvencions de la convocatòria de suport econòmic per al
finançament del programa Benestar i Comunitat. LE2018/17 per a l’any 2018 en el qual
s’atorgava al Consell Comarcal de l’Alt Empordà una subvenció per import de 63.591,46€
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Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (DIPSALUT), en el marc de la convocatòria de suport econòmic per al
fianaçament del programa Benestar i Comunitat per a l’any 2018.
Segon.- Consignar l’ingrès d’aquesta subvenció per import de 63.591,46€ a l’aplicació
pressupostària d’ingressos 40.46110 Dipsalut.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal
per al seu coneixement i als efectes legals adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació del conveni de delegació de les competències, per la realització
de les activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i diversos ajuntaments de la comarca per a l'any 2018.
"Fets
El Consell Comarcal té en funcionament el «Servei d’atenció i prevenció a la dependència», un
servei d’atenció a domicili que s’adreça en primer lloc, als malats d’Alzheimer i altres
demències i també té cura dels familiars, que, a causa d’aquestes malalties, són incapaços
d’afrontar la situació i trobar sortides, donant-los suport per poder assumir millor la tasca de
tenir cura d’aquests malalts.
Aquesta acció també inclou l'organització d'activitats per a la gent gran: físiques, com la
gimnàstica de manteniment, i mentals, com els tallers de memòria; amb l’objectiu d’estimular
les capacitats que intervenen en la memòria i aprendre a utilitzar estratègies que en millorin el
seu funcionament, a més de fomentar la promoció de la salut i un envelliment satisfactori i
actiu.
El Consell Comarcal, els ajuntaments i les entitats de gent gran de la comarca tenen interès en
dur a terme l'activitat de tallers de memòria i l'organització de grups de gimnàstica amb
l’objectiu de promoure un envelliment saludable i exitós.
En virtut de tot l’exposat, es creu convenient que els Ajuntaments deleguin al Consell Comarcal
la realització de les activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans.
La directora de Benestar Social en data 13 de setembre va emetre informe favorable a
l’aprovació del conveni de delegació de les competències, per la realització de les activitats de
tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i diversos ajuntaments de la comarca per a l'any 2018.
Fonaments de dret
-

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.

-

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.
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-

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

-

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

ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de delegació de les competències per l’organització i realització
d’activitats per a la gent gran: físiques, com la gimnàstica de manteniment, i mentals, com els
tallers de memòria; amb l’objectiu d’estimular les capacitats que intervenen en la memòria i
aprendre a utilitzar estratègies que en millorin el seu funcionament, a més de fomentar la
promoció de la salut i un envelliment satisfactori i actiu.
Segon.- 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.
Tercer.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Quart.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Cinquè.- Donar-ne coneixement a l'àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal als
efectes adients i a tots els Ajuntaments interessats.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Àlex Hernàndez Gonzàlez
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo
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