
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’extinció per resolució del conveni de col·laboració pel projecte «La
Administración desde el hogar en la comarca de l’Alt Empordà» i iniciar la seva liquidació.

Antecedents

1.  Amb  data  12  de  novembre  de  2007  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  la
Universitat de Girona van signar un conveni de consultoria i col·laboració pel projecte «La
Administración desde el hogar en la comarca de l’Alt Empordà».

Segons fixa la clàusula primera, l’objectiu del conveni és «desenvolupar i fer una prova
preliminar  d’un  sistema d’atenció  ciutadana  emprant  la  TDT de  manera  que  s’ofereixi
informació municipal de forma mol concreta i sintetitzada a cadascun dels ciutadans de la
comarca de l’Alt Empordà d’una manera individualitzada i còmoda a casa seva.» 

En aquesta clàusula primera s’afegeix que «el projecte haurà de permetre navegar per les
pantalles mitjançant una comanda».

2. Segons determinava la clàusula segona del mateix conveni, el responsable tecnològic del
projecte en qualitat d’investigador és la UdG a través del Centre en Informàtica Industrial,
Electrònica i Sistemes Intel·ligents de la Xarxa IT del CIDEM a la UdG.

3. La durada del projecte s’iniciava l’1 de gener de 2008 i finalitzava el 31 de desembre del
mateix any.

4. El pressupost total del projecte era de 486.086,40 €, essent l’aportació del  CCAE de
72.912,96 € i de 169.430,24 € per part de l’UdG.

A més, el CCAE aportava 243.043,20 € d’una subvenció que transferiria a l’UdG.

5. El CCAE no va rebre l’import de la subvenció atorgada.

6. A data d’avui,  l’UdG no ha complert amb l’obligació de la clàusula sisena d’informar
periòdicament i emetre un informe final quan s’acabi l’estudi. De fet, no s’ha desenvolupat
el projecte ni s’ha fet la prova preliminar de la mateixa.



7. La vigència del conveni va finalitzar el dia 31 de desembre de 2008.

8.  En  data  11  de  gener  de  2019  es  va  emetre  proposta  de  presidència,  en  la  qual  es
proposava declarar l’extinció per resolució del conveni, de conformitat amb el que disposa
la seva clàusula dotzena i l’article 51.1 de la Llei 40/2015, iniciar la liquidació del conveni
amb l’objecte de determinar el compliment de les obligacions i compromisos de cadascuna
de les parts, i es notificava la proposta de resolució a la UdG perquè en el termini de 15
dies  formulessin  les  al·legacions  i  presentessin  els  documents  i  les  informacions  que
estimessin pertinents davant l'Instructor del procediment.

9. En data 9 de gener de 2019, el Consell Comarcal rep per via de correu electrònic per part
de la UdG l’informe final dels treballs realitzats i la presentació que es va fer a diferents
secretaris de la comarca.

10.  En  data  11  de  gener  de  2019  el  Consell  Comarcal  encarrega  una  valoració  de  la
documentació aportada per part de l’UdG, el resultat de la qual és que:

- El Consell mai ha vist el programari que es detalla en l’Informe final de la UdG, ni en
fase beta ni en fase de producció.
- Manca la part executiva del projecte, no la teòrica.
- A l’acord marc es parla de les fites 2 i 3 amb una sèrie de versions beta, que el Consell no
té constància de la seva existència.
- Hi ha un seguit de cursos i seminaris que no estan justificats en lloc de la seva existència
i/o  assistència,  al  igual  que  a  l’apartat  de  Material  inventariables  que  no  teniu  cap
constància de l’existència d’aquests equips.
-  Sobten  vàries  factures  importants  de  les  empreses  Easy  Innova  i  Strategic  Attention
Managment,  actualment en liquidació i  que el  soci  únic és JOSE LUIS DE LA ROSA
ESTEVA, per això s’haurien de justificar molt més aquestes factures, a més dels imports de
20.000 i  5.000 € per impartició de cursos de Joan Batlle Grabulosa i  de Mercè Rovira
Regàs, que ja han fet una aportació per part de la Universitat de Girona del 60% i 95% al
projecte  la  qual  cosa voldria  dir  que  estarien amb dedicació 100% al  projecte,  o  molt
pròxima a aquest % en el cas de Joan Batlle.

Fonaments de dret

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• 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 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques
• Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.



• Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa
• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Consideracions jurídiques

I. L’article 51 de la Llei 40/2015 estableix que els convenis s’extingeixen pel compliment
de  les  actuacions  que  en  constitueixen  l’objecte  o  perquè  s’ha  incorregut  en  causa  de
resolució.

Una de les causes de resolució és el transcurs del termini de vigència del conveni sense que
se n’hagi acordat la pròrroga.

La vigència del conveni, segons s’estableix a la clàusula dotzena del mateix, finalitzava el
31 de desembre de 2008, sense acordar-se cap pròrroga. 

II. L’article 52 de la Llei 40/2015 estableix que la resolució dels convenis dóna lloc a la
seva  liquidació  amb  l’objecte  de  determinar  les  obligacions  i  els  compromisos  de
cadascuna de les parts.

En el supòsit de convenis dels quals derivin compromisos financers, s’entenen complerts
quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció de totes dues parts, d’acord
amb les seves competències respectives, tenint en compte les regles següents:

a ) Si de la liquidació resulta que l’import de les actuacions executades per alguna de les
parts és inferior als fons que aquesta hagi rebut de la resta de parts del conveni per finançar
l’execució esmentada, aquella ha de reintegrar a aquestes l’excés que correspongui a cada
una, en el termini màxim d’un mes des que s’hagi aprovat la liquidació.»

III. La clàusula quarta del conveni estableix el següent:

«(...) La Universitat de Girona lliurarà al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, abans del dia
5 de desembre de 2008, justificants de les despeses de la seva part del projecte per un
import de 412.473,44 euros, així com una memòria de les tasques realitzades” (...)»
Segons  la  valoració  de  la  documentació  aportada  per  part  de  l’UdG,  encarregada  pel
Consell Comarcal:

- El Consell mai ha vist el programari que es detalla en l’Informe final de la UdG, ni en
fase beta ni en fase de producció.
- Manca la part executiva del projecte, no la teòrica.
- A l’acord marc es parla de les fites 2 i 3 amb una sèrie de versions beta, que el Consell no
té constància de la seva existència.



- Hi ha un seguit de cursos i seminaris que no estan justificats en lloc de la seva existència
i/o  assistència,  al  igual  que  a  l’apartat  de  Material  inventariables  que  no  teniu  cap
constància de l’existència d’aquests equips.
-  Sobten  vàries  factures  importants  de  les  empreses  Easy  Innova  i  Strategic  Attention
Managment,  actualment en liquidació i  que el  soci  únic és JOSE LUIS DE LA ROSA
ESTEVA, per això s’haurien de justificar molt més aquestes factures, a més dels imports de
20.000 i  5.000 € per impartició de cursos de Joan Batlle Grabulosa i  de Mercè Rovira
Regàs, que ja han fet una aportació per part de la Universitat de Girona del 60% i 95% al
projecte  la  qual  cosa voldria  dir  que  estarien amb dedicació 100% al  projecte,  o  molt
pròxima a aquest % en el cas de Joan Batlle.

D’aquesta  manera,  l’obligació  del  pagament  dels  242.726,40  €  per  part  del  Consell
Comarcal de l’Alt Empordà s’ha d’incardinar dins un conveni amb obligacions també per
l’altra  part  que en fase  de compliment  i  resolució del  conveni  ha de donar  lloc  a una
liquidació del mateix.

Per tot això, la presidència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer. Declarar l’extinció per resolució del conveni, de conformitat amb el que disposa la
seva clàusula dotzena i l’article 51.1 de la Llei 40/2015.

Segon. Iniciar la liquidació del conveni amb l’objecte de determinar el compliment de les
obligacions i compromisos de cadascuna de les parts, inclosos els financers.

Tercer. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona i al Jutjat contenciós-administratiu
nº 3 de Girona. 

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi  a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  del  dia  hàbil  següent  a  la  recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



La presidenta del Consell Comarcal,

Montserrat Mindan Cortada

Intervingut i conforme, En dono fe,
L’interventor El secretari

Ernest Ruiz Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb
nom VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a Aprovació de les quotes per a l'any 2019 en matèria de Serveis Bàsics
d'Atenció  Social  prestat  pel  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  als  municipis  de  la
comarca excepte Figueres, Roses i l'Escala.

Fets

ATÈS que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té signats convenis amb els ajuntaments
de la comarca, per a la prestació dels Serveis Bàsics d’Atenció Social,  reguladors de les
obligacions d’ambdues parts.

ATÈS que l’article 62 la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, diu textualment:
(...)
Els  ajuntaments  i  l'Administració  de  la  Generalitat  comparteixen  el  finançament  dels
serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el
servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics.
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos,
d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis
socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de
l'àrea bàsica de serveis socials.
(...)

ATÈS que per calcular les quotes de Serveis Bàsics d’Atenció Social per a l'any 2019 s'ha
tingut en compte el número d'habitants de cada municipi segons les dades que consten al
IDESCAT (any 2018) i el preu únic de 14,78 € per habitant.

Vist l’informe favorable de la directora de tècnica de Benestar Social, en el qual proposa
l’aprovació de les quotes per a l'any 2019 en matèria de Serveis Bàsics d'Atenció Social
prestat  pel  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  als  municipis  de  la  comarca  excepte
Figueres, Roses i l'Escala.

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).

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.



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

ACORD

Primer.-  Aprovar  les  aportacions  anuals  dels  municipis  de  l’Alt  Empordà,  excepte
Figueres,  Roses  i  L’Escala,  per  un  import  total  de  952.600,56€  (  NOU  CENTS
CINQUANTA-DOS  MIL  SIS  CENTS  AMB  CINQUANTA-SIS  CÈNTIMS  )  que  es
consignaran a l’aplicació pressupostària d’ingressos 40.46210 del pressupost vigent.

Segon.- Requerir als ajuntaments de la comarca que es relacionen en el quadre següent per
tal que acceptin el càrrec bancari del Consell Comarcal o efectuïn l’ingrés de la quantitat
corresponent  seguin  les  condicions  de  pagament  habituals,  pel  concepte:  «Cost  de  la
prestació Serveis Bàsics d’Atenció Social per l’any 2019»

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal
per al seu coneixement i als efectes adients.

RECURSOS

«Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  del  dia  hàbil  següent  a  la  recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.»

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Prenc raó, En dono fe,
Cap d’intervenció El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte  Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  suspensió  del  contracte  signat  en  data  2  de  juliol  de  2018 amb
l'empresa Excavaciones Ampurdán, SL, per a la construcción del Centre de Tractament de
Residus Fase-2 (CTR-  2),  fins a la signatura del  nou conveni  de col·laboració entre  el
CCAE i l'Àgència de Residus de Catalunya que permeti disposar del finançament de l'0bra.

Fets

En data 10 de setembre de 2008, es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’ARC per tal de donar compliment al compromís adquirit per
l’ARC en relació al finançament de les actuacions necessàries per a la millora i optimització de
les infraestructures existents, així com les de nova actuació, que queden recollides en el Pla
Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya.

Les  actuacions  necessàries  relacionades  amb  les  instal·lacions  que  faran  possible  la
implantació del model de gestió de residus planificat per la comarca són:

- Plantes  de  tractament  de  residus  per  al  tractament  primari  de  la  fracció  resta  i  el
tractament per a la valorització de la fracció orgànica dels residus municipals.

- Centre de gestió de la xarxa de deixalleries: inclou deixalleria comarcal, nau de residus
especials, taller de reutilització de residus.

- Planta de tractament de residus voluminosos i trituració de la fracció verda.
- Projecte d'ampliació de l'Abocador Comarcal. Fase 5.1
- Edifici de serveis per a l'administració de les instal·lacions del centre de tractament de

residus i  la  seva  coordinació  així  com la  comunicació  relacionada  amb temàtiques
ambientals relacionades.

- Les  despeses  administratives,  de  gestió  interna  i  de  comunicació  derivades  de  la
construcció i posada en marxa de les diferents instal·lacions.

La segona addenda del conveni de finançament signada el 20 de novembre de 2014 establia
com a termini d'execució de les actuacions objecte de la subvenció el 31 de desembre de
2018.

La 3a addenda signada el 30 de març de 2015 del conveni de finançament per a l'execució
de les citades instal·lacions indica la quantitat atorgada de 36.745.836,08 € IVA inclòs.



El mes de febrer de 2018 es va fer una previsió tècnica de les actuacions que caldria fer en el
marc del projecte de construcció i posada en funcionament del CTR i es va preveure no poder
justificar la totalitat les les actuacions el 31 de desembre de 2018, a la finalització del projecte,
fet pel qual es va sol·licitar una prorroga del conveni.

El conveni de finançament ha finalitzat el 31 de desembre de 2018 i no ha estat prorrogat per
l'Agència  de  Residus  de  Catalunya  que  ha  proposat  la  signatura  d'un  nou  conveni  de
col·laboració pel finançament de les actuacions que manquen.

Que entre les actuacions  que queden per executar,  una d'elles és la construcció del  Centre de
tractament de residus fase 2 (CTR2). L'obra està adjudicada des del 22 de maig de 2018 i el
contracte formalitzat en data 2 de juliol de 2018 amb l'empresa Excavaciones Ampurdan SL
per un valor de 3.018.950,00 € i un termini d'execució de 10 mesos. L'obra no està iniciada.

Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi ambient,

Fonaments de dret

• 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 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 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la

Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Articles 9,11, 138.3 i 292 i  següents del Text refós de la llei  de Contractes del

sector públic, aprovat pel RDL 3/2011

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern,

l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Suspendre  el  contracte  signat  en  data  2  de  juliol  de  2018  amb  l'empresa
Excavaciones Ampurdan SL, per un valor de 3.018.950,00 € i un termini d'execució de 10
mesos,  fins a la signatura del nou conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Agència de Residus de Catalunya en relació al finançament de les actuacions
necessàries per a la millora i optimització de les infraestructures existents, així com les de nova
actuació, que queden recollides en el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de
Residus Municipals de Catalunya.



Segon.-  Sotmetre  el  present  acord  a  la  retificació  del  Ple  del  Consell  Comarcal  en  la

propera sessió que se celebri.

Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000 SL.

Quart.- Autoritzar  indistintament la  presidenta i  el  gerent  perquè realitzin tants  actes  i

gestions com calguin per a l’execució del present acord.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo



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 dels convenis de col·laboració per aquest any
2019 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

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 en data 23 de febrer de 2016 es va aprovar per Junta de Govern l'addenda de
pròrroga de la vigència dels convenis de col·laboració anteriorment esmentats per l'any
2016 i posteriorment ratificat pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en la seva
sessió ordinària de 22 de març de 2016.

ATÈS que en data 28 de març de 2017 es va aprovar per Ple l'addenda de pròrroga de la
vigència dels convenis de col·laboració anteriorment esmentats per l'any 2017.ATÈS que en
data 20 de febrer de 2018 es va a es va aprovar per Junta de Govern l'addenda de pròrroga
de la vigència dels convenis de col·laboració anteriorment esmentats per l’any 2018  i
posteriorment ratificat pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà , en la seva sessió
ordinària de  27 de març de 2018.

ATÈS que és voluntat  d'ambdues parts  continuar la col·laboració iniciada per mitjà del
conveni formalitzat.

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 14 de desembre 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 2019.

Vist l’informe de la cap de l’àrea d’Habitatge de data 11 de febrer de 2019.

Fonaments de dret

• Llei 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).
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP).
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
•  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  Règim  Jurídic  i  Procediment  de  les  Administracions
Públiques de Catalunya.
•  Decret  Legislatiu  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.

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 2019 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 2019 relatiu al Programa de Mediació per al
Lloguer Social d'Habitatges.

Tercer.- Acceptar els ingressos que es consignaran a l’aplicació pressupostària 25.45000
previstos  en  els  pactes  dels  convenis  de  manera  que  els  aportacions  econòmiques  que
s'estableixen en l'exercici 2019 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.

- A  continuació  es  detalla  la  previsió  d'ingressos  i  despeses  de  l'  Oficina  Local
d'Habitatge per aquest 2019.



Relació despeses del personal adscrit a l’OLH:

(s’adjunta relació de despeses any 2018 de RRHH)

Treballador Categoria Jornada laboral Import/cost

Núria Rovira Bou  Aparelladora Plena 40,801’71€

Ester Tomar Canals Tècnica Habitatge Plena 40,376’84€

Laura Marmaneu Sagols Tècnica Habitatge Plena 38,686’54€

Joan Manel Ramos Repullo Aux. Administratiu Plena 24,194’95€

Marta Serra Mercader ( des de
11/06/18)

Aux. Administratiu Plena
13,649’80€

Mª  Àngels  Gorris (fins  a
10/06/18)

Aux. Administratiu Plena
11,496’60€

TOTAL DESPESA 169,206’44€

Previsió d’ingressos per l'any 2019 OLH:

Activitat realitzada per l’Oficina local d’Habitatge Nombre
Import  per
expedient
tramitat

Import

Tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat  34 19€ 646 €

Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb inspecció
tècnica (no incloses a l’apartat anterior)

376 46€ 17,296€

Tramitació  d'ajuts  per  a  la  rehabilitació,  inclosa
inspecció tècnica per interior d'habitatges

6 77€ 462€

Tramitació  d'ajuts  per  a  la  rehabilitació,  inclosa
inspecció  tècnica  per  edificis  unifamiliars  i
plurifamiliars

7 120€ 840€

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d'ajuts a la
rehabilitació que inclou els informes tècnics previs a
les obres de rehabilitació d'edificis d'ús residencial

6 40€ 240€

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d'ajuts a la
rehabilitació que inclou els informes tècnics previs a
les obres de rehabilitació d'habitatges

7 46€ 322€

Gestió d'expedients de prestacions per al pagament
del lloguer

1511 50€ 75,550€



Gestió  d'expedients  de  prestacions  d'urgència
especial

46 25€ 1,150€

TOTAL PREVISIÓ FACTURACIÓ SERVEIS 96,506€

APORTACIÓ INCIAL OLH (segons  addenda) 96.041€

TOTAL 192,547€

APORTACIÓ MÀXIMA (segons  addenda)

(Segons el pacte quart, c) del conveni inicial, aquesta aportació es
pot incrementar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, si
l’oficina justifica una activitat superior)

123.551€

Previsió d’ingressos per l'any 2019  Borsa Mediació:

Activitat realitzada per la /Borsa de mediació Nombre Import

Signatura de contractes de lloguer 7
450€(4) o
475€(3)

 450  x  4  +
475  x  3=
3.225€

Seguiment i gestió de contractes anteriors a l'1 de gener
de 2019

68 200€  13.600€

TOTAL PREVISIÓ FACTURACIÓ SERVEIS 16,825€

BESTRETA INICIAL (segons  addenda) 10.350€

APORTACIÓ DESCOMPTANT BESTRETA 6.475€

APORTACIÓ MÀXIMA GLOBAL (segons addenda) 18.550€

Atesa la previsió d’ingressos i  de despeses pel proper 2019, el pressupost per a l’OLH
quedaria de la següent manera:

Concepte Previsió ingressos Previsió despeses
Personal adscrit a la Borsa 169,206’44€
Aportació Inicial OLH 96.041€
Facturació  Serveis  OLH (aportació  màxima  global
segons addenda 123.551€)

27,510€

Bestreta Borsa Mediació 10.350€



Facturació Serveis  Borsa (aportació màxima addenda
18.550€ i  descomptant la bestreta inicial)

6.475€

TOTAL PREVISIÓ 140.376 € 169.206’44 €

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea d’Habitatge,

Prenc raó, En dono fe,
Cap d’intervenció, El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

I  dentificació de l’expedient  

Expedient relatiu a l’adjudicació dels ajuts econòmics per a la participació al Programa de

Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any 2019.

Fets

1-El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar en data 15 de novembre de 2018 les
Bases reguladores que han de regir el procediment de concessió de beques en forma d’ajuts
econòmics per a la participació al  Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt
Empordà. Les bases han estat publicades al BOP núm.227 de 27 de novembre de 2018.

2-El  període  de  presentació  de  sol·licituds  va  quedar  establert,  segons  la  convocatòria
d’ajuts, entre el 31 de gener i el 13 de febrer de 2019.

3-Tal i com estableixen les Bases reguladores, en data 14 de febrer es reuneix la Comissió
de valoració per  avaluar  les  sol·licituds  presentades,  integrada per  la  Sra.  Rosa Guixé,
Directora tècnica de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la
Sra. Neus Juanola Vila, tècnica d’Immigració de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, la Sra. Imma Quintana Portolés, tècnica d’Inclusió del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà i el Sr. Jordi Danés Brunsó, tècnic d’Administració General del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.

4-D’acord amb els criteris de selecció per a la concessió de les beques en forma d’ajuts
econòmics  que  estableixen  les  Bases  reguladores  i  amb les  puntuacions  obtingudes  es
proposa resoldre a les persones adjudicatàries següents: 

NIE TOTAL AJUT 

416805XXX 1.200€

X33466XXX 1.200€

X77469XXX 1.200€

X75132XXX 1.200€

Y11781XXX 1.200€



X86555XXX 1.200€

X48288XXX 1.200€

X31190XXX 1.200€

X57723XXX 1.200€

Y06592XXX 1.200€

TOTAL 12.000€

Atès a les bases de l’ajut  publicades al  BOP núm.227 de 27 de novembre de 2018,  la
durada de l’ajut serà de 6 mesos prevista per al primer semestre de 2019 i la quantia per
persona serà d’un total de 1,200€ que es percebrà mensualment a raó de 200€/mes.

5- La Directora Tècnica de l’Àrea de Benestar ha emès informe favorable a l’adjudicació
dels ajuts econòmics per a la participació al Programa de Dones Referents Comunitàries de
l’Alt Empordà per a l’any 2019.

Fonaments de dret

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

administracions públiques.

2. 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).

3. Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4. Reial Decret Legislatiu 2/ 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la

Llei reguladora de les hisendes locals.
5. Bases  reguladores  del  procediment  de  concessió  d’ajuts  econòmics  per  a  la

participació al Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà.

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

l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Adjudicar  els  ajuts  econòmics  per  a  la  participació  al  Programa  de  Dones
Referents Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any 2019 a les següents persones:



NIE TOTAL AJUT 

416805XXX 1.200€

X33466XXX 1.200€

X77469XXX 1.200€

X75132XXX 1.200€

Y11781XXX 1.200€

X86555XXX 1.200€

X48288XXX 1.200€

X31190XXX 1.200€

X57723XXX 1.200€

Y06592XXX 1.200€

TOTAL 12.000€

la durada de l’ajut serà de 6 mesos prevista per al primer semestre de 2019 i la quantia per
persona serà d’un total de 1,200€ que es percebrà mensualment a raó de 200€/mes.

La dotació total de 12.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40.2311.48005 «beques
participants projecte Caixabank»

Segon.-  Encarregar a l'Equip Tècnic d'Inclusió de l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal
el suport tècnic i el seguiment del projecte premiat per tal de garantir-ne la seva execució,
tal i com estableixen les Bases Específiques del Concurs.

Tercer.-  Facultar  indistintament la presidenta,  senyora Montserrat  Mindan Cortada,  i  el
gerent, senyor Josep M Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com
calguin per executar els presents acords.

Quart.- Notificar  aquest  acord als  interessats  i  a  l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes legals adients.



RECURSOS

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

Alternativament i  de forma potestativa,  es pot  interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva notificació.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos"

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a la sol·licitud del  contracte programa 2018 a l’Institut  Català de les
Dones de la Generalitat de Catalunya d’acord amb el contracte programa 2017-2019 entre
l’Institut Català de les Dones (ICD) i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE), per
dur  a terme el  Servei  d’Informació i  Atenció a les  Dones i  la  realització de polítiques
d’Igualtat de Gènere.

Fets

1-L’Institut Català de les Dones dóna suport a la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a
les dones (SIAD), de titularitat municipal o comarcal, que ofereixen informació, orientació
i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral,
social, personal, familiar i altres.

2-El  desenvolupament  i  el  finançament dels  SIAD es  regula  a  través de la  fórmula de
contracte programa, instrument jurídic que estableix el marc de relacions de coordinació
cooperació i col·laboració entre l’ICD i els ens locals.

3-El Contracte programa 2017-2019 entre l’ICD i el CCAE va ser aprovat en sessió de Ple
del Consell Comarcal el 26 de setembre de 2017

4- Durant l’any 2018 i complint amb el que estableix el contracte programa s’ha fet tramesa
de la sol·licitud de contracte programa 2018 a l’ICD Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, per un import total de 59.000€ dels quals 57,500€ corresponent al
servei d’Informació i Atenció a les Dones (fitxa 1) i 1.500€ corresponent a la realització de
polítiques d’Igualtat efectiva de dones i homes (fitxa 2)

Conclusions

Convalidar  la  sol·licitud  de  contracte  programa  2018  a  l’ICD  Departament  de  la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, per dur a terme el Servei d’Informació i Atenció
a les Dones i la realització de polítiques d’Igualtat de Gènere.



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).

- Contracte programa 2017-2019 entre l’Institut Català de les Dones (ICD) i el Consell

Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) per dur a terme el Servei d’Informació i Atenció a

les Dones i la realització de polítiques d’Igualtat de Gènere.

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

l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Convalidar la sol·licitud de contracte programa 2018 a l’ICD Departament de la

Presidència de la Generalitat de Catalunya, per dur a terme el Servei d’Informació i Atenció

a les Dones i la realització de polítiques d’Igualtat de Gènere.

Segon.- Facultar indistintament a la presidenta, senyora Montserrat Mindan Cortada i el

gerent, senyor, Josep M. Marcé i Company, per realitzar tants actes i gestions com calgui

per executar el present acord.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme, En dono fe,

L'Interventor,  El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia  Francisco Muñoz Cameo


