JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’acceptació del finançament del Servei d’ocupació de Catalunya, en el
marc de la convocatòria per a l’any 2018 per a incentivar la contractació en pràctiques de
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil 2018 a Catalunya i per un import de
88.000 €.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.
En data 02 d’octubre d'enguany, la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va
resoldre aprovar el finançament de 88.000,00 € per a la contractació de 8 persones joves en
pràctiques.
Els projectes del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en els quals treballaran els joves
contractats, són:
Informació i lleure juvenil de l'àrea de Joventut.
Digitalització de materials diversos de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà i catalogació dels
expedients de l'arxiu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Agència Comarcal de l'Energia i Clima i al seguiment de la recollida selectiva de l'àrea de
Medi Ambient.
Suport al desenvolupament d’ escanejar documentació i arxivar-la segons programes
informàtics interns i específics de l’ àrea d’ Ensenyament.
Suport al desenvolupament de registre i actualització de dades de l'Observatori Social de
l'Alt Empordà de l’ àrea de Benestar Social.
S’adjunta com a document annex l’informe favorable, segons proposta feta, emès per el
Gerent del Consell Comarcal
Fonaments de dret
•
•
•
•
•
•
•

•

Llei 39/2015, 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.
Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, 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 26 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 joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.
Resolució d’aprovació, de data 02 d’octubre de 2018 de la directora del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya, per al finançament de 88.000,00 € per contractar
en vuit joves en pràctiques.

Per tot això demano, la presidenta del Consell Comarcal, que proposi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar el finançament per a la contractació en pràctiques de 8 joves beneficiaris
a la Garantia Juvenil corresponent a l’anualitat 2018-2019, per un import de 88.000,00 € i
consignar-ho a l’aplicació pressupostària 65.45017.

Segon.- Notificar el present 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, a la data de la signatura electrònica.
La presidenta del Consell Comarca de l’ Alt Empordà,

Montserrat Mindan i Cortada

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament d'Ordis.
Fets
Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article 25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li
deleguin els municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell
Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria de gestió de residus.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els
ajuntaments de la comarca.
L’Ajuntament d'Ordis va aprovar en sessió plenària del 18 d’octubre de 2018 el conveni de
delegació de competències al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals.
Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.

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).
Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de
juny i la Llei 9/2008, de 10 de juliol.
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus,

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 per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament d'Ordis.
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 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.
Sísè.- Donar-ne coneixement a l’Ajuntament d'Ordis i a l'Àrea de Serveis Econòmics
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Vilabertran.
Fets
Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article 25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li
deleguin els municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell
Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria de gestió de residus.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els
ajuntaments de la comarca.
L’Ajuntament de Vilabertran va aprovar en sessió plenària del 18 d’octubre de 2018 el
conveni de delegació de competències al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la
recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels
residus municipals.
Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.
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).
Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de
juny i la Llei 9/2008, de 10 de juliol.
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.

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 per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Vilabertran.
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 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.
Sisè.- Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Vilabertran i a l'Àrea de Medi Ambient
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Josep M.Cervera i Pinart
En dono fe,
El Secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació d'un conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i els Ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, La Jonquera i
Llançà per a la implementació del “Projecte de desenvolupament comercial a l’Alt
Empordà” en el marc de la convocatòria d'Agents de d'Ocupació i Desenvolupament Local
(AODL) del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. - Aprovació.Fets
La resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la
concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
Les bases reguladores s’aproven a l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.
En data 18 de setembre de 2018, la Junta de Govern aprova sol·licitar al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, l’import de 30,927,35€ per finançar el pla de treball de l’AODL
Comarcal de Comerç, en el marc de la convocatòria de programes de desenvolupament
local segons la resolució TSF/1868/2018. Tanmateix s’aprova el Pla de Treball de l’AODL.
En data 21 de setembre, a través d’EACAT, es sol·licita al Servei Públic d’Ocupació el
finançament de l’AODL Comarcal de Comerç en el marc del Programa de suport al
desenvolupament local.
El pla de treball de l’AODL parteix del “Projecte de desenvolupament comercial a l’Alt
Empordà”, liderat per l’Ajuntament de Figueres i amb la participació del Consell Comarcal
i dels ajuntaments de Llançà, Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries, la Jonquera i Vilafant i
del Consorci Salines-Bassegoda, que ens ha permès obtenir la fotografia de la situació
actual del sector comercial de l’Alt Empordà i ens ha presentat un pla d’actuacions per a
millorar la seva situació competitiva, posant èmfasi en les necessitats de qualificació de les
persones que hi han de treballar i en les necessitats formatives associades.
La figura de l’AODL Comarcal de Comerç, del qual s’ha sol·licitat el finançament,
permetrà portarà a terme les accions concretes del “Projecte de desenvolupament comercial
a l’Alt Empordà”. En el programa, juntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
hi participaran els ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, La Jonquera i
Llançà.
Per tal de portar a terme el seguiment i el correcte funcionament del programa de l’AODL
Comarcal de Comerç, es requereix l’aprovació d’un conveni de cooperació entre el Consell

Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, La
Jonquera i Llançà.
S’adjunta l’informe favorable del gerent segons la proposta feta i l'informe favorable de
serveis jurídics.
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).
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).
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/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local.
Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local.

PROPOSTA
Per tot això, la presidenta del Consell Comarcal de l’ Alt Empordà, proposa a la Junta de
Govern, l’adopció dels següents
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
els Ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, La Jonquera i Llançà per a la
implementació del “Projecte de desenvolupament comercial a l’Alt Empordà” en el marc
de la convocatòria d'Agents de d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya, el qual s’adjunta com a annex.
Segon.- Sotmetre el present acord al proper Ple que tingui lloc per a la seva ratificació.

Tercer.- Autoritzar la despesa per un import total de 38.659,20€, que es reparteixen en
26.674,84€ a l’aplicació pressupostaria 65.4331.13143 i 11.984,36€ a l’aplicació
pressupostaria 65.4331.16042 del Consell Comarcal de l’ Alt Empordà.
Quart.- Facultar a la presidenta, Sra. Montse Mindan i Cortada, i al gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per dur a terme els
presents acords. actes i gestions com calguin per dur a terme els presents acords.
Cinquè.- Notificar aquests acords als representants dels Ajuntaments de Figueres, Roses,
Castelló d’Empúries, la Jonquera i Llançà.
Sisè.- Comunicar aquest acord a l’ àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.
Setè.- Publicar en el DOGC aquest acord i el conveni íntegre.
Vuitè.- Publicar el conveni el Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.
Novè.- Remetre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, segons
Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La presidenta del Consell Comarcal de l’ Alt Empordà

Montserrat Mindan i Cortada
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

