DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient referent a l'acceptació de la subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) relatiu a la convocatòria per a l'any 2018
de les subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’ocupació
juvenil.
Fets
Atès que des de l’any 2014 i promogut per la Unió Europea, el Govern de la Generalitat de
Catalunya té aprovada l’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya a través de qual es posa
en marxa una cartera de serveis que dóna resposta a l'anàlisi realitzat juvenil. Un dels
programes desenvolupats ha estat la Xarxa d'Impulsors de Garantia Juvenil.
Atès que en aquests moments el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposa i aposta
per un nou programa, amb una nova figura que sigui referent d’ocupació juvenil en cada
territori. Té per objectiu principal el de treballar coordinadament amb els diferents
dispositius de les diferents Administracions Públiques que treballen amb les persones joves,
per tal de donar la millor atenció a la persona jove i oferir-li els recursos més convenients
tenint en compte les casuístiques personals i/o socials de cadascú.
Atès que les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent
d’ocupació juvenil.
Atès que s'ha aprovat la RESOLUCIÓ TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual s'obre
la convocatòria per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada
en marxa del Programa referent d’ocupació juvenil. Aquesta convocatòria també determina
la distribució territorial (Annex I). En aquest Annex s'estableix que a la comarca hi haurà 3
tècnics que desenvolupin el programa: dos per a la comarca (Consell Comarcal) i un altre
per Figueres.
Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà compleix els requisits per sol·licitar la
subvenció ja que té en funcionament l'Oficina Jove de l'Alt Empordà que forma part de la
Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil i també disposa de l’equipament tecnològic i dels
recursos suficients per a dur a terme les actuacions previstes dins l'esmentat Programa.
Atès que el Consell Comarcal, en data 13 de desembre de 2018, i registre d'entrada
9056/4975/2018, va sol·licitar la subvenció esmentada per a la posada en marxa del
Programa referent d’ocupació juvenil.

Atès que la subvenció que es sol·licita per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la
convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions destinades a la posada en marxa del
Programa referent d’ocupació juvenil és de 64.000,00 € (100% del cost dels contractes).
Atès que, en data 19 de desembre de 2018, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), emet resolució en la qual atorga al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà una subvenció de 64.000,00 euros per establir 2 unitats
especialitzades en ocupació juvenil.
Fonaments de dret
• Atès el que estableix l’article 4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
• 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).
• 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).
• Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
• 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.
RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.-Acceptar la concessió de la subvenció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) relativa a la convocatòria per a l'any
2018 de les subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’ocupació
juvenil i que es destinarà a la contractació de 2 tècnics/ques del Programa, per un període
de 12 mesos amb un 100% de jornada laboral, per un import de 64.000,00 €, que anirà a la
partida 60.45051 GENCAT – SOC Expedient SOC040/18/00015, del Pressupost
d'ingressos del Consell Comarcal per a l’exercici de l’any 2019.

Segon.- Notificar-ho al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies), així com a les àrees administratives de Serveis Econòmics i de
Joventut d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als legals efectes adients.
Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que tingui lloc.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva publicació.
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.
Prenc raó,
Cap d'intervenció
Toñy Asensio Belmonte
El president,

En dono fe
El secretari,

Montserrat Mindan Cortada

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 GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu la taxació de costes meritades en relació al recurs d’apel·lació núm.
447/2015.Fets
Vist el decret de data 14 de gener de 2019, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del contenciós-administratiu, en referència al recurs d’apel·lació 447/2015.
Vist el contingut de l'esmentat decret, el qual copiat literalment és com segueix:
"Antecedentes de hecho
Único.- Con fecha 19 de noviembre de 2018, a instancia de la representación de Universitat
de Girona, parte apelada, se practicó la tasación de las costas devengadas en este recurso de
apelación núm. 447/2015, cuyo importe asciende a la total suma de 1.500.- euros.
Conferido el preceptivo traslado a las partes por plazo común de diez días para que en su
caso la impugnaran, ninguna se ha opuesto.
Fundamentos de derecho
Único.- El apartado 3º del artículo 244 de la L.E.Civil, de aplicación supletoria según lo
establecido en el artículo 139, párrafo 6, de la L.J.C.A. de 1998, establece que, transcurrido
el plazo de diez días del párrafo primero de dicho artículo sin haber sido impugnada la
tasación de costas practicada, el Letrado de la Administración de Justicia la aprobará
mediante decreto: en consecuencia, en atención al citado precepto y los hechos
anteriormente relatados. Procede aprobar la tasación de costas practicada en el presente
procedimiento en los términos que a continuación se indican.
Parte dispositiva:
Acuerdo:
1º Aprobar la tasación de costas practicada en estos autos con fecha 19 de noviembre de
2018, que asciende a 1.500.- euros, siendo a cargo de la parte apelante.

2º Requerir a dicha parte apelante, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a fin de que en el
plazo de diez días haga efectivo ese importe, mediante su abono a la representación de la
parte contraria o su consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este
Tribunal tiene abierta en el Banco Santander S.A. , cuenta núm. 0940-0000-85-0447-15; si
el ingreso se efectúa mediante transferencia bancaria, el importe se remitirá a la cuenta
IBAN ES 55 0049 3569 92000500 12 74 haciendo constar como «concepto» el referido
número de cuenta expediente (0940-0000-85-0447-15)."
Per tot això, la Presidenta del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.500 euros a l’aplicació de despeses
20.9201.22699 (Despeses serveis generals) del vigent pressupost general del Consell
Comarcal.
Segon.- Reconèixer l’obligació a l’aplicació de despeses 20.9201.22699 (Despeses serveis
generals) del vigent pressupost general del Consell Comarcal, i ordenar el pagament de
1.500 euros al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Tercer.- Fer efectiu el pagament, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
corresponent a la taxació de costes meritades en relació al recurs d’apel·lació
núm.447/2015, mitjançant transferència bancària al número de compte IBAN ES 55 0049
3569920005001274.
Quart.- Un cop efectuat el pagament notificar aquest acord a la Sala del Contenciós
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La Presidenta,
Montserrat Mindan Cortada
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz Garcia

Francisco Luis 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'Agullana.
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'Agullana, en sessió plenària del 6 de novembre de 2018 va aprovar el
conveni de delegació de competències.
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.
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'Agullana.
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'Agullana 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,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Luis 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
de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament d'AGULLANA.
Fets
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 Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera, des del 2003, un projecte de Xarxa comarcal de
deixalleries i ofereix el servei de recollida de residus especials. Actualment la Xarxa comarcal
de deixalleries del Consell Comarcal de l’Alt Empordà està integrada per 27 municipis de la
comarca, comptant la deixalleria comarcal.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni
marc, que s’adapta a la nova normativa, i que regeix la delegació de competències per a la
recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
L’Ajuntament d'Agullana va aprovar en sessió plenària del 6 de novembre de 2018 l’adhesió i
el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i
l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
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 de delegació de competències per a la recollida de residus
especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament d'Agullana.
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'Agullana 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,
En dono fe,
El Secretari,
Francisco Luis 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
de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de FIGUERES
Fets
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 Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera, des del 2003, un projecte de Xarxa comarcal de
deixalleries i ofereix el servei de recollida de residus especials. Actualment la Xarxa comarcal
de deixalleries del Consell Comarcal de l’Alt Empordà està integrada per 27 municipis de la
comarca, comptant la deixalleria comarcal.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni
marc, que s’adapta a la nova normativa, i que regeix la delegació de competències per a la
recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
L’Ajuntament de Figueres va aprovar en sessió plenària del 8 de novembre de 2018 l’adhesió i
el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i
l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
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 de delegació de competències per a la recollida de residus
especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Figueres.
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 de Figueres 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,
En dono fe,
El Secretari,
Francisco Luis 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
de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Sant LLorenç de la Muga.
"Fets
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 Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera, des del 2003, un projecte de Xarxa comarcal
de deixalleries i ofereix el servei de recollida de residus especials. Actualment la Xarxa
comarcal de deixalleries del Consell Comarcal de l’Alt Empordà està integrada per 27
municipis de la comarca, comptant la deixalleria comarcal.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni
marc, que s’adapta a la nova normativa, i que regeix la delegació de competències per a la
recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
L’Ajuntament de Sant LLorenç de la Muga va aprovar en sessió plenària del 8 de novembre
de 2018 l’adhesió i el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus
especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
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 de delegació de competències per a la recollida de residus
especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Sant LLorenç de la Muga.
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 de Sant LLorenç de la Muga 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,
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
Acceptació de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya en el marc de
la convocatòria de l'any 2018 de subvencions per a projectes de foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (Resolució TES/954/2018, de 4 de
maig), respecte dels ens locals.
Fets
1. En la Resolució TES/954/2018, de 4 de maig, es van aprovar les bases reguladores de les
subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de
residus municipals.
2. La finalitat principal d'aquesta convocatòria era fomentar la recollida selectiva de la
fracció orgànica de residus municipals des d'una perspectiva de l'economia circular, i per
tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora
donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent. Aquesta convocatòria tenia
varies línies de subvenció que eren les següents:
A) Projectes de nova implantació o ampliació de l'àmbit de la recollida selectiva de la
fracció orgànica i projectes d'autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la FORM.
B) Projectes de millores de la recollida selectiva de la fracció orgànica, la fracció vegetal i
projectes d'autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la FORM.
C) Diagnosis del servei públic de recollida selectiva i plans d'actuació per a la nova
implantació, ampliació o millora de la recollida selectiva adscrita al servei públic.
D) Projectes singulars d'interès general que fomentin la gestió de la fracció orgànica dels
residus municipals dins d'un model d'economia circular en l'àmbit municipal.
3. En la Resolució TES/1250/2018 d’11 de juny, de convocatòria per a la concessió de
subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de
residus municipals (ref. BDNS 403403)
4. En data 28 d’agost de 2018 la Junta de govern d’aquest Consell Comarcal va ratificar el
decret de Presidència en que s’aprovava sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya una

subvenció per dur a terme el projecte de millores per a la recollida selectiva de la FORM i
la gestió en compostadors en via exclusiva que estava diferenciat en 4 línies d’actuació A,
B, C i D.
4. En data 17 de desembre de 2018 el Consell Comarcal es va rebre la resolució del
Director de l'Agència de Residus de Catalunya referent a la convocatòria TES/954/2018, a
partir de la qual s'atorguen al Consell Comarcal de l'Alt Empordà els següents ajuts:
Línies d’actuació

Import sol·licitat

Import concedit

“Autocompostatge com a via de gestió 30.460,00 €
exclusiva de gestió de la FORM” (línia A)

12.400,00 €

“Autocompostatge com a via de gestió 9.800,00 €
complementària de gestió de la FORM”
(línia B)

0,00 €

Diagnosi de la recollida selectiva i plans 13.946,00 €
d’actuació (línia C)

13.946,00 €

TOTAL

26.346,00 €

36.146,00 €

5. En data 17 de gener de 2018 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre l’informe
favorable a l’acceptació de la subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya
per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus
municipals (Resolució TES/954/2018, de 4 de maig), respecte dels ens locals.
Fonaments de dret
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per la qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Resolució TES/954/2018, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de
les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció
orgànica de residus municipals.
Resolució TES/1250/2018, d’11 de juny, de convocatòria per a la concessió de
subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de
residus municipals (ref. BDNS 403403)

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

ACORD
Primer.- Acceptar la subvenció de 23.346,00 € atorgada per l’Agència de Residus de
Catalunya en el marc de la convocatòria de l'any 2018 de subvencions per a projectes de
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (Resolució
TES/954/2018, de 4 de maig), respecte dels ens locals.
Segon.- Consignar l'ingrés de 26.346,00 € a l'aplicació pressupostària d'ingressos núm. 45
45100 del pressupost de 2019 del Consell Comarcal.
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.
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 DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de prevenció aliè per a la realització de
l'activitat preventiva per a la protecció dels riscos laborals i la vigilància de la salut- Es
declara deserta la licitació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de novembre de 2018 es va aprovar l’expedient
de contractació del servei de prevenció aliè per a la realització de l'activitat preventiva per a
la protecció dels riscos laborals i la vigilància de la salut i es va disposar convocar la
licitació per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, amb un
pressupost base de licitació de 14.750,00€, IVA exclòs (15.317,00€, IVA inclòs) i un
termini d’execució de dos anys, prorrogables per dos anys més.
L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant del Consell Comarcal per tal
que en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la data de la seva publicació
les empreses interessades poguessin presentar les seves propostes.
El termini de presentació de proposicions finalitzava el dia 14 de desembre de2018
Durant el termini de presentacions no s’ha presentat cap proposició
Fonaments de dret
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
- Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
llei de Contractes de les Administracions Públiques.
- Reial decret 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,
en allò que no s'oposi a la llei.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Declarar deserta la licitació del servei de prevenció aliè per a la realització de
l'activitat preventiva per a la protecció dels riscos laborals i la vigilància de la salut, atès
que en el termini concedit no s’ha presentat cap proposició.
Segon.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i publicar-ho al perfil
del contractant 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
Serveis Tècnics

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 contractació del servei de transport escolar sanitari d'una ambulància
tipus B per desplaçar un alumne de Roses al Centre d'educació especial Mare de Déu del
Mont, a Vilafant.- Es declara deserta la licitació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de novembre de 2018 es va aprovar l’expedient
de contractació del servei de transport escolar sanitari d’una ambulància tipus B per
desplaçar un alumne de Roses al Centre d’educació especial Mare de Déu del Mont, a
Vilafant, i es va disposar convocar la licitació per procediment simplificat abreujat i
tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de 27.480,00€, IVA exempt, i un
termini d’execució des de l’1 de desembre de 2018 fins al 22 de juny de 2019 (curs
2018/2019) i tot el curs escolar 2019/2020, amb interrupció del servei durant les vacances
escolars.
L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant del Consell Comarcal per tal
que en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la data de la seva publicació
les empreses interessades poguessin presentar les seves propostes.
El termini de presentació de proposicions finalitzava el dia 14 de desembre de 2018
Durant el termini de presentació de proposicions no s’ha presentat cap proposició
Fonaments de dret
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
- Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
llei de Contractes de les Administracions Públiques
- Reial decret 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,
en allò que no s'oposi a la llei.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Declarar deserta la licitació del servei de transport escolar sanitari d’una
ambulància tipus B per desplaçar un alumne de Roses al centre d’educació especial Mare
de Déu del Mont, a Vilafant, atès que en el termini concedit no s’ha presentat cap
proposició.
Segon.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i publicar-lo al perfil del
contractant 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.
La consellera delegada de l'àrea d’Ensenyament,

El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'adjudicació de l'ajut individual de desplaçament per al curs 2017-2018.
Fets
El 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 2017-2018 i es va ratificar
pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 23 de maig de 2017.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de gener de 2018, va aprovar l'adjudicació
dels ajuts individuals de desplaçament obligatoris i no obligatoris per al curs 2017-2018.
En sessió de data 5 de juny de 2018, es va aprovar una segona adjudicació dels ajuts
individuals de desplaçament obligatoris i no obligatoris per al curs 2017-2018.
A partir de l'aprovació de data 5 de juny de 2018 s'ha presentat al Consell Comarcal unes
sol·licituds d'ajut individual de desplaçament obligatori que compleixen 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 per al curs 2017-2018.
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 de la següent
PROPOSTA
Primer.- Adjudicar els ajuts individuals de desplaçament per al curs 2017-2018 que
compleixin els requisits de les bases i que es relacionen a l’annex adjunt.
Segon.- Autoritzar la despesa de 320,65 € corresponent al curs 2017-2018 amb càrrec a
l’aplicació 35.3263.48000 del pressupost 2018, segons detall adjunt:
Centre Pare / Mare / Tutor

NIF

UEC

MARIA BARCELO SITJA

77961978M

UEC

MARIA
ZAIDA
FERNANDEZ

43698345R

UEC

NICOLE TEUFEL

CAZORLA

X2518059L

C_C
Ajut Total
ES4401821389060201
176,70
799742
ES3200750718290702
46,00
368230
ES7921000596720100
97,95
992782
320,65

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,
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 DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació del projecte de formació professionalitzadora per a joves de
16 a 24 anys, Okup'Alt 2019, que realitza l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.
Fets
Atès que l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en el seu Programa de
Formació i Ocupació del Pla d’Actuació Comarcal de Joventut 2019 impulsa el Projecte
Okup'Alt, dirigit a oferir formació professionalitzadora per a joves de 16 a 24 anys de la
nostra comarca.
Atès que el Projecte Okup'Alt és una proposta innovadora, impulsada pel Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i que té el suport dels ajuntaments i del teixit empresarial del nostre propi
territori, a més de la d'altres entitats compromeses amb qui compartim els mateixos
objectius.
Atès que el Projecte Okup'Alt combina formació en diferents oficis i relació amb el món
empresarial de la comarca, permetent empoderar els joves participants per tal que
augmentin les seves capacitats i habilitats professionals i que així afavoreixin el seu nivell
d'autoestima i a la vegada la seva autonomia. En un moment on el context socioeconòmic
en el que ens trobem fa difícil poder accedir a un lloc de treball, sobretot pels joves que són
especialment vulnerables davant aquesta situació, i que combinat amb la falta d'alternatives
formatives en el territori, fa indispensable que des de les administracions orientem els
nostres esforços en l'elaboració de propostes que donin resposta a aquesta conjuntura
juvenil.
Atès que per tal de desenvolupar projectes a nivell comarcal que es dirigeixin a eradicar
aquesta realitat juvenil, és clau servir-se dels recursos del propi territori i unir esforços amb
entitats que tenen uns interessos comuns i que alhora poden repercutir qualitativament tant
en el projecte a executar com en els beneficis que els joves en puguin extreure. És el cas
d'aquest projecte de formació i ocupació juvenil i de la col·laboració que es portarà a terme
amb diverses institucions amb qui podrem comptar durant el curs del projecte.

Atès que el Projecte Okup'Alt es porta a terme en seus diferents, amb la participació de 35
joves de l'Alt Empordà que es formaran i practicaran diversos oficis amb l'objectiu de
realitzar les tasques que els formadors els hi encomanin. El projecte comptarà amb la
implicació de professionals especialistes que s'encarregaran d'oferir la formació i alhora
marcar les directrius de treball als participants, i també dels monitors que en faran el
seguiment. L'Okup'Alt es realitza des del 21 de gener fins el 18 d'abril de 2019 i pretén
convertir-se en un recurs de futur pels joves de la comarca de 16 a 24 anys que no estudien
ni troben feina.
Atès que el pressupost per a la realització del Projecte Okup’Alt 2019 ascendeix a
17.036,27 €, i inclou les despeses dels formadors i monitors, desplaçaments, material,
difusió i l'assegurança dels participants.
Atès que per tal de finançar part del cost del projecte es compta amb la possible
col·laboració econòmica de l’Obra Social «La Caixa».
Vist l'informe emès pel Tècnic Comarcal de Joventut Joan Salellas Soler.
Fonaments de dret
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
- Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya (TRLFPC).
- 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 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).
- 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.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut i Esports, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Autoritzar la despesa de disset mil tres-sis amb vint-i-set euros ( 17.036,27 €) per
a la realització del Projecte Okup'Alt 2019, que organitza l’àrea de Joventut del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i que anirà a càrrec de la partida 60.3371.22610 del Programa
de Formació i Ocupació del vigent pressupost de despeses.
Segon.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut
d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement.
Pressupost 2019
Concepte

Cost

Formadors/es

1.085,75 x 3 (mes) = 3.257,25 €
1 professional = 3.257,25 €
1.085,75 x 3 (mes) = 3.257,25 €
1 professional = 3.257,25 €
1.000,00 x 3 (mes) = 3.000,00 €
1 professional = 3.000,00 €
9.514,50 €

Monitors/es

726 € x 3 (mes) = 2.178,00 €
1 monitor = 2.178,00 €
726 € x 3 (mes) = 2.178,00 €
1 monitor = 2.178,00 €
4.356,00 €

Desplaçaments

600,00 €

Material

800,00 €

Celebració final

350,00 €

Assegurança

315,77 €

Difusió i tallers

1.100,00 €

Total

17.036,27 €

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior

de Justícia de Catalunya 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 Joventut i Esports,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

