
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Renuncia a la subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de la
convocatòria TES/1769/2016, de 8 de juliol, de subvencions per a projectes de prevenció i
preparació per a la reutilització de residus municipals.

Fets

1.- En data 22 de juliol de 2016 va sortir publicada al DOGC la Resolució TES/1769/2016, de
8  de  juliol,  per  la  qual  s'aprovaven les  bases  reguladores  de  les  subvencions  per  a
projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

2.-  En data 6  de setembre de 2016 la  Junta de govern d’aquest  Consell  Comarcal  va
aprovar el  Projecte  de dinamització del  taller  de preparació per a la  reutilització de
residus de la  deixalleria  comarcal  per  tal  de sol·licitar  una subvenció a  l'Agència  de
Residus de Catalunya per un import de 24.850,00 €.

3.- En data 27 de desembre de 2016 mitjançant la resolució del Director de l'Agència de
Residus de Catalunya es va atorgar a l’àrea de Medi Ambient d’aquest Consell Comarcal
la quantitat de  24.485,50 € per a la realització del projecte abans esmentat.

4.- En data 31 de gener de 2017 la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal va aprovar
l’acceptació de la subvenció atorgada per l’Agència de residus de Catalunya.

5.- En data 13 de març de 2018 mitjançant la plataforma electrònica EACAT es va sol·licitar
a l’Agència  de  Residus  de Catalunya  una pròrroga  tal  i  com preveu el  punt  18.1  de
l’apartat  18  de les  Bases reguladores  de subvencions per a  projectes  de prevenció  i
preparació per a la reutilització de residus municipals, a causa de la impossibilitat de
donar compliment a les actuacions emmarcades en el projecte subvencionat.

6.- En data 19 de desembre de 2018 mitjançant la resolució del Director de l’Agència de
Residus, el senyor Josep Maria Tost i Borràs,  es va concedir una pròrroga per a l’execució
de les actuacions subvencionades fins el 31 de sembre de 2019 i una pròrroga per a la
justificació de les actuacions subvencionades fins el 7 de maig de 2020.



7.- El Taller de reutilització i reparació d'estris vells, instal·lació inclosa en el projecte de
fase 2 del Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà no ha estat construït amb la
temporalització  projectada,  fet  que  impossibilita  executar  el  projecte  de  dinamització
previst i subvencionat. 

Fonaments de dret

- 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 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Decret  legislatiu  1/2009,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

reguladora dels residus.
- Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions

públiques.
- Resolució TES/1769/2016, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de

les  subvencions per  a  projectes  de prevenció  i  preparació per  a  la  reutilització  de
residus municipals.

-  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

ACORD

Primer.-  Aprovar  la  renúncia  a  la  subvenció  per  import  de  24.485,50  €  atorgada  per
l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de la  convocatòria TES/1769/2016, de 8 de
juliol, de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de
residus municipals.

Segon.- Deixar sense efecte l’import de 24.485,50 € que consta a l’aplicació pressupostària
45.45102.

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

Quart.- Facultar  indistintament la presidenta i  el  gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calgui per executar el present acord.



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 Medi Ambient,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'adjudicació de l'ajut individual de desplaçament obligatori per al curs 2018-2019.

F  ets  
Atès que en data 29 de maig de 2018 la Junta de Govern  del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar
les bases que regulen la convocatòria per la concessió dels Ajuts de desplaçament i ajuts TIC per al curs
2018-2019 i es va ratificar pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 24 de juliol de 2018.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 9 d’abril de 2019, va aprovar l'adjudicació dels ajuts individuals
de desplaçament obligatoris i no obligatoris per al curs 2018-2019.

A partir de l'aprovació de data 9 d’abril de 2019 s'ha presentat al Consell Comarcal una sol·licitud d'ajut
individual de desplaçament obligatori que compleix els requisits de les bases.

Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/17922014 de 24 de juliol relatius a la Delegació
de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l'Alt Empordà quant a la gestió del
servei  escolar  de  transport  i  menjador  en  les  quals  explicita  l'organització  del  transport  escolar  i   el
finançament per la prestació de serveis. 

Atès  l’informe  de  la  Cap  de  l’Àrea  dels  Serveis  de  Cultura  i  Ensenyament,  segons  el  qual  proposa
l’adjudicació de l’ajut individual de desplaçament obligatori per al curs 2018-2019.

D’acord  amb  la  proposta  de  la  consellera  delegada  de  l’Àrea  d’Ensenyament,  segons  el  qual  proposa
l’adjudicació de l’ajut individual de desplaçament obligatori per al curs 2018-2019.

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 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.

- Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport en els centres docents
públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.

- 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.- Adjudicar els ajuts de desplaçament per al curs 2018-2019 que compleixen els requisits de les

bases i que es relacionen a l’annex adjunt.



Segon.-  Autoritzar  la  despesa  de  1.345,20  €  corresponent  al  curs  2018-2019 amb càrrec  a  l’aplicació

35.3262.48000 del pressupost 2019, segons detall adjunt:

Pare / Mare / Tutor NIF Ajut Total

ALBERT TEIXIDOR OLIVER 097E 1.345,20 €

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a la família, es fraccionarà per trimestres i es farà efectiu una
vegada rebudes les certificacions del centre, 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 sempre  i  quan l'alumne hagi  assistit  al  centre.  Amb aquesta finalitat  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  quan finalitzi  el  mes,  certificarà  la
destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.

Quart.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin
per executar el present acord. 

Cinquè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement
i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea d’ Ensenyament,

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  l’aprovació  del  conveni  de  cooperación  educativa  entre  el  Consell  Comarcal  i  la

Universitat de Girona per a la realització de pràctiques externes de l’alumne de quart curs del grau de

Geografia, Ordenació de l Territori i Gestió del Medi Ambient.

Fets

1. La Universitat de Girona inclou en el  pla docent dels seus alumnes, la realització de pràctiques

acadèmiques externes curriculars, encaminades a completar l'aprenentatge teòric i pràctic de l'estudiant

per tal de proporcionar-li una formació complerta i integral. Amb aquesta finalitat, la Universitat ofereix a

empreses i institucions la possibilitat d’acollir alumnes. En aquest cas, es proposa acollir un alumne del

grau de Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient per tal que dugui a terme 250 hores

de pràctiques, amb data d’inici el 18 de novembre de 2019 i data de finalització el 31 de març de 2020 a

l’Àrea  de  Turisme  i  de  manera  compatible  amb  l'activitat  acadèmica,  formativa  i  de  representació  i

participació de l'estudiant a la Universitat.

2. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà du a terme dos projectes Bicitranscat i el PECT Natura, Cultura

i Intel·ligència en Xarxa que inclouen accions de digitalització de traçats i punts i de creació de bases de

dades per a explotar mitjançant sistemes d’informació geogràfics.

Aquestes  actuacions  constitueixen  una  bona  base  per  a  facilitar  un  entorn  de  desenvolupament

d’experteses  professionals,  adient  per  a  una  persona  en  formació.  Es  pot  aportar  un  entorn

professionalitzador, capacitat de descoberta del territori i dels seus recursos i treballar amb el programari

adhoc. A demés, posant a disposició d’una persona de la comarca una bona experiència de pràctiques

universitàries es contribueix a la retenció de talent local. 

La  pràctica  es  concreta  en  alimentar  una  Base  de  Dades  en  QGis,  on  s'identificaran  les  diferents

característiques  dels  elements  patrimonials  seleccionats  i  també,  les  diferents  característiques  dels

senders i camins. Un altra tasca que s'haurà de dur a terme per part de la persona proposada serà la

correcció geomètrica de la xarxa de camins que estem creant (també amb QGis) i la verificació sobre el

terreny de les dades que ho puguin requerir.

3. El Sr. Alvaro Guirado Centurión, té el DNI número, 41563911J, és veí de la ciutat de Figueres, es

troba cursant el darrer curs del seu grau i ha cursat assignatures que li permeten dur a terme les tasques

del projecte abans esmentades.

Mitjançant aquestes pràctiques es preten que adquireixi  formació  en matèries  com l’Anàlisi  territorial

mitjançant Sistemes d'Informació Geogràfica, la digitalització amb QGIS, el geoprocessament de dades

vectorials, el coneixement de la gestió d'una xarxa de senders i camins i dels elements associats del

patrimoni natural i culturals, tan material com immaterial.

4. Atès l’informe favorable de la Cap d’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Fonaments de dret

- Llei estatal 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 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 Turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni, adjunt, de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques

externes curriculars amb la Universitat de Girona, de manera que el Sr. Alvaro Guirado Centurión, alumne

d’aquesta darrera, pugui fer les seves pràctiques a l’Àrea de Turisme i d’acord amb el projecte formatiu que

s’adjunta a la proposta de conveni.

Segon.-  Facultar a la Presidenta i al Gerent de la corporació perquè realitzin tants actes i gestions com

calguin per a dur a terme el present acord.

Tercer.-  Notificar  aquest  acord  a  la  Universitat  de  Girona  i  a  l’Àrea  de  Recursos  Humans del  Consell

Comarcal de l’Alt Empordà.

Quart.- Publicar de manera íntegre el conveni en el Portal de Transparència, així com al DOGC. I trametre

el conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.

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 Turisme,

En dono fe,

El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo



R/N: 02/ FF/pa (Núm. Exp: 2019/1321   )

JUNTA DE GOVERN 

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de les obres de recuperació del bosc de ribera de l’Illa de l’Albanyà, al
terme municipal de Torroella de Fluvià. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Fets

L’àrea de Turisme i l’àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal han emès conjuntament informe memòria
de data 16 d’octubre de 2019, en què s’informa favorablement la contractació de les obres de recuperació
del bosc de ribera de l’Illa de l’Albanyà, al terme municipal de Torroella de Fluvià, incloses dins l’operació
«Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà», cofinançada pel
PO FEDER de Catalunya, 2014-2020,eix prioritari 6.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquesta obra per tal d’assolir els objectius
que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència delegada, d’acord amb allò establert a l’art. 25 i ss
del DL 4/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

S’ha  incorporat  a  l’expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  el  qual  ha estat  informat
favorablement pels serveis jurídics de la corporació en data 29 d’octubre de 2019.

Existeix crèdit suficient a l’aplicació 30.4321.62208 del vigent pressupost del Consell Comarcal.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les

administracions públiques.
• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de 30 d’octubre, de

contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern  l'adopció del següents

ACORDS

Primer.- Aprovar  l’informe memòria emès conjuntament per la cap de l’àrea de Turisme i la cap de l’àrea
de Serveis tècnics.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació  de les obres de recuperació del bosc de ribera de l’Illa de
l’Albanyà,  al  terme  municipal  de  Torroella  de  Fluvià,  incloses  dins  l’operació  «Conservació,  foment  i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà», cofinançada pel PO FEDER de Catalunya,
2014-2020, eix prioritari 6.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres esmentades

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte

Cinquè.- Convocar la licitació de les obres de recuperació del bosc de ribera de l’Illa de l’Albanyà, al terme
municipal de Torroella de Fluvià, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, amb un pressupost



base  de  licitació  de  56.443,62€,   que  més  11.853,16€  en  concepte  del  21% d’IVA,  fan  un  total  de
68.296,78€,  i una durada de tres mesos, prorrogable per un termini màxim de 25 dies.

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de  68.296,78€ amb la
periodificació següent:

Anualitat Import IVA exclòs IVA (21%) Import total

2019
28.221,81€ 5.926,58€ 34.148,39€

2020
28.221,81€ 5.926,58€ 34.148,39€

TOTAL
56.443,62€ 11.853,16€ 68.296,78€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà amb càrrec a la
partida 30.4321.62208 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta condicionada a l’existència
de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents.

Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal per tal
que en el termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la data de la seva publicació les
empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions com calguin per
a l’execució del present acord.
Novè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

RECURSOS

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

- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província de Girona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

Agustí Badosa Figueras

En dono fe,
El Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo


