DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a Sol·licitud de finançament a la Diputació de Girona en el marc de la
convocatòria de subvencions per a projecte i accions de promoció econòmica adreçades als
membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), anualitat 2019.
Fets
En data 28 de setembre de 2018 s'ha publicat al BOP núm. 188, les bases reguladores de
subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica, adreçades als Ajuntaments,
Consells comarcals i Ens de Promoció Econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals
de Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona.
En data 14 de novembre de 2018 s’ha publicat la convocatòria per a l’anualitat 2019.
Des d'aquesta convocatòria es financia el 80% de les despeses fins a un màxim de 4.000 €
per a projectes i accions de promoció econòmica que s’emmarquin dins les tres línies
d’actuació de: Mercat de Treball; Teixit Productiu i Sector Comercial. En la sol·licitud
d’aquest any també s’ha afegit la línia de Desenvolupament Local.
Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà es sol·licita finançament per les actuacions
següents:
1) Línia «mercat de treball»: Campanya de sensibilització per a la contractació de persones
majors de 45 anys. Coorganització d'una jornada de sensibilització dirigida a empresaris i
empresàries per donar valor al talent i a les aportacions que les persones majors de 45 anys
poden fer a les empreses de la comarca, així com a les persones que es troben en aquesta
situació.
2) Línia «esperit emprenedor» Coorganització de l'edició "Premis Emprenedors 2019" que
té com a finalitat fomentar l'esperit emprenedor. Els Premis Emprenedors tenen les següents
accions 1) prèvies a l'acte de lliurament de premis consistents en jornades de comunicació
de projectes finalistes i accions de difusió. 2) Organització de l'acte de lliurament dels
premis als projectes de tres línies: premis emprenedors - projectes innovadors – projectes
de joves dels instituts de la comarca 3) Posteriorment s'organitzen jornades de diferents
temes d'interès per als emprenedors.
3) Desenvolupament local: Revisió i actualització del «Pla Estratègic en l’àmbit de
desenvolupament local i l’ocupació a l’Alt Empordà». Coorganització de sessions per
facilitar l’actualització de les dades i el pla d’actuació del Pla estratègic de l’Alt Empordà.
La data de finalització de la sol·licitud de finançament és el 29 de gener de 2019.

S'adjunta l'informe favorable del gerent.
Fonaments de dret
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Resolució del President de la Diputació de Girona de 12 de gener de 2016 d'adhesió del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, entre altres, a la XSLPE.
• Edicte d’aprovació de les Bases específiques reguladores de les subvencions per fomentar
projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis
Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). BOP de la província de Girona núm. 188, de 28
de setembre de 2018.
• Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de
promoció econòmica dels ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE). Anualitat 2019. BOP de la província de Girona núm. 218, de 14 de
novembre de 2018
RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Sol·licitar la quantitat màxima que permet la subvenció de 4.000,00 € per a la
línia d’actuació «mercat de treball» (Campanya de sensibilització per a la contractació de
persones majors de 45 anys); per a la línia d’actuació «esperit emprenedor» (coorganització
dels Premis Emprenedors) i per a l’actualització del «Pla Estratègic en l’àmbit de
desenvolupament local i l’ocupació a l’Alt Empordà» en el marc de la convocatòria de
subvencions adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE) de la Diputació de Girona.
Segon.- Ratificar el present acord a la propera sessió de la Junta de Govern.
Tercer.- Facultar al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur a terme
el present acord.
Quart.- Notificar aquest acord a l'àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona i
a l'àrea d'intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

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,
En dono fe
El secretari

Montserrat Mindan Cortada

Francisco Luis Muñoz Cameo

DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a la sol·licitud de finançament a la Diputació de Girona en el marc de la
convocatòria de subvencions al programa de suport a projectes singulars de
desenvolupament econòmic, anualitat 2019.
Fets
En data 28 de setembre de 2018 s'ha publicat al BOP núm. 188, les bases reguladores de
subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic de
la Diputació de Girona.
En data 14 de novembre de 2018 s’ha publicat la convocatòria per a l’anualitat 2019.
Aquesta convocatòria té per finalitat subvencionar projectes innovadors,amb capacitat de
millora socioeconòmica del territori, vocació de continuïtat i possibilitat de ser transferits a
altres llocs de la demarcació. Les activitats subvencionables s’han d’emmarcar en el
context dels àmbits de treball següents: a) Consolidació empresarial; b) Economia social i
solidària; c) atracció d’inversió i d) Dinamització de polígons d’activitat econòmica.
La convocatòria subvenciona actuacions amb la millor puntuació, amb un 75% del
pressupost elegible i fins a un màxim de 20.000,00 € per sol·licitud.
Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà es sol·licita finançament en l’àmbit d)
dinamització de polígons d’activitat econòmica amb el projecte "Millora de la
competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrials de la comarca de l’Alt
Empordà i fer-los atractius per a futurs inversors" per donar continuïtat a la feina iniciada
per l’AODL de polígons que ha treballat en el mateix projecte durant tres anys.
S'adjunta l'informe favorable del gerent.
Fonaments de dret
•
•
•
•
•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•
•
•
•

Resolució del President de la Diputació de Girona de 12 de gener de 2016
d'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, entre altres, a la XSLPE.
Edicte d’aprovació de les Bases específiques reguladores de les subvencions al
programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic. BOP de la
província de Girona núm. 188, de 28 de setembre de 2018.
Edicte d’aprovació de la convocatòria anticipada de subvencions del programa de
suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2019.
BOP de la província de Girona núm. 218, de 14 de novembre de 2018.

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Sol·licitar la subvenció de 20.000,00 € en l’àmbit d) dinamització de polígons
d’activitat econòmica per duu a terme el projecte "Millora de la competitivitat de les
empreses ubicades en els polígons industrials de la comarca de l’Alt Empordà i fer-los
atractius per a futurs inversors" en el marc de la convocatòria de subvencions al programa
de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2019, de la
Diputació de Girona.
Segon.- Ratificar el present acord a la propera sessió de la Junta de Govern.
Tercer.- Facultar al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur a terme
el present acord.
Quart.- Notificar aquest acord a l'àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona i
a l'àrea d'intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
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,
Montserrat Mindan Cortada

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 la resolució del menjador obligatori dels centres concertats per al curs
2018-2019.
Fets
Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les
competències de la gestió del menjador a la comarca de l’Alt Empordà.
Ateses les competències i l’acord que desprèn el conveni, el Consell Comarcal en la mesura
de les consignacions pressupostàries, ha de portar a terme la prestació del servei de
menjador amb eficiència i eficàcia.
D’acord amb les bases que regulen la convocatòria del menjador obligatori i d’ajuts
individuals de menjador per al curs 2018-2019, aprovades per acord de la Junta de Govern
Local de data 20 de març de 2018 i ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 27 de
març de 2018, cal resoldre les sol·licituds presentades.
Atès que els beneficiaris compleixen els requisits establerts a les bases de la convocatòria
abans esmentades.
Ateses les sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària en la partida de
menjador escolar dels centres concertats del conveni entre la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà aquestes sol·licituds fan un total de 125.748,40 €.
Atès que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 35.3263.48000.
Atès l’informe de la Cap de l’Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament, segons el qual
proposa l’adjudicació del menjador obligatori als centres concertats de la comarca per al
curs 2018-2019.

Fonaments de dret
• Títol II del Capítol 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
Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
• L'article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni
individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
• Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents
públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.
• 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.
• Bases de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador aprovades pel Ple del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà en data 27 de març de 2018.
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 el menjador obligatori als centres concertats de la comarca per al curs
2018-2019, d’acord amb l’annex adjunt que forma part de la proposta.
Segon.- Autoritzar la despesa de 42.643,60 € corresponent al període de setembre a
desembre amb càrrec a la partida 35.3263.48000 del 2018 i 83.104,80 € de gener a juny
amb càrrec a la partida pressupostària 35.3263.48000 del 2019, segons detall adjunt:
2018

2019

CENTRE

SET-DES

GENER-JUNY

COR DE MARIA

1.283,40

2.008,80

ESCOLÀPIES FIGUERES

8.853,60

17.316,60

LA SALLE

24.806,20

47.938,40

CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ

7.700,40

15.841,00

TOTAL :

42.643,60

83.104,80

Tercer.- Establir que el pagament s’abonarà a l’ens gestor del servei de menjador, 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 de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.
Quart.- Establir que 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, i si s'escau el President/a i Secretari/a de l'AMPA, quan
finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell
Comarcal.
Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Sisè.- 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,
El secretari,
L'interventor,

En dono fe

Ernest Ruiz Garcia

Francisco Luis Muñoz Cameo

El Secretari,

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la modificació del contracte de les obres d'ampliació de l'Abocador
comarcal, Fase 5.1
Fets
Mitjançant acord de Ple del Consell Comarcal de data 23 de maig de 2017 es va aprovar
l’expedient de contractació de les obres d’ampliació de l’abocador comarcal de l’Alt
Empordà, al municipi de Pedret i Marzà, Fase 5.1.
En data 26 de setembre de 2017, el Ple del Consell Comarcal va acordar adjudicar el
contracte de les obres d’ampliació de l’abocador controlat comarcal de l’Alt Empordà, fase
5.1, a favor de la UTE EMPORDÀ 5.1 formada per les empreses Ferrovial Servicios, SA, i
Certis Obres i Serveis, SAU, per un import de 1.812.210,45 €, més 380.564,19 € en
concepte d’IVA; un termini d’execució de 5 mesos i un termini de garantia de 7 anys.
En data 17 de gener de 2018, el Sr. Martí Corominas i Blanch, director de l’obra, el Sr.
Ramón Parés Ral, representant del contractista i el Sr. Jordi Colomé, tècnic del Consell
Comarcal, signen l’Acta de comprovació de replanteig.
En data 29 de maig de 2018, el director de l’obra Sr. Martí Corominas i Blanch, emet
informe que conté memòria tècnica i econòmica de les obres del projecte on es justifica la
necessitat d’incorporar unes modificacions detallades a l’obra i es demana autorització per
a la redacció del projecte modificat corresponent.
En data de 9 de juliol de 2018, la direcció d’obra entrega el Projecte modificat que recull la
totalitat de modificacions necessàries que s’han detectat durant l’execució de les obres.
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 24 de juliol de 2018, va acordar
aprovar inicialment el Projecte modificat d’ampliació de l'Abocador Comarcal de l'Alt
Empordà (Fase 5.1); sol·licitar a la Diputació de Girona la supervisió del Projecte; i delegar
l’aprovació de la modificació del contracte de les obres d’ampliació de l’abocador controlat
comarcal de l’Alt Empordà, Fase 5.1 a la Junta de Govern del Consell Comarcal.
El 27 de setembre de 2018 el Consell Comarcal va rebre informe favorable de la Diputació
de Girona respecte al contingut de la modificació del projecte. Havent-se aprovat
definitivament el Projecte modificat mitjançant acord de Junta de govern de data 13 de

novembre de 2018, cal procedir a la modificació del contracte per tal d’adaptar-lo al
projecte esmentat.
L’annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte
estableix el procediment que cal seguir per a la seva modificació, essent un dels tràmits la
compareixença de l’adjudicatari en què manifesta haver estat informat de l’abast dels nous
treballs i manifestant, en el seu cas, la seva conformitat.
En data 10 de gener de 2019 (núm. registre d’entrada ENTRA-2019-404), la UTE
EMPORDÀ 5.1 ha presentat escrit al Consell Comarcal donant la conformitat a la
modificació del contracte.
Consta a l’expedient informe tècnic emès pel responsable del contracte de les obres
d’ampliació de l’Abocador comarcal, Fase 5.1, en data 17 de gener de 2019, proposant la
modificació del contracte per tal d’adequar-lo al projecte modificat. D’acord amb aquest
informe, la modificació proposada no altera la naturalesa global del contracte ni tampoc el
seu preu.
En no modificar-se el preu de contracte no resulta procedent el reajustament de la garantia
dipositada per l’empresa contractista.
En data 17 de gener de 2019, el conseller de l’Àrea de medi ambient del Consell Comarcal
proposa la modificació del contracte, per tal d'adaptar-lo al nou projecte modificat.
Consta a l’expedient informe jurídic emès per la tècnica d’administració general i pel
secretari del Consell Comarcal en data 24 de gener de 2019.
Fonaments de dret
•
•
•
•
•
•

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aplicable al cas que ens ocupa per raons
temporals d'adjudicació del contracte.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE,
aplicable al cas que ens ocupa en tenir efecte directe en el moment de l'adjudicació
del contracte.

Per tot això, el conseller comarcal de l’Àrea de medi ambient proposa a la Junta de govern
del Consell Comarcal l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Modificar el Contracte de les obres d’ampliació de l’Abocador controlat comarcal
de l’Alt Empordà, Fase 5.1, d’acord amb el Projecte modificat aprovat definitivament en
data 13 de novembre de 2018.
Segon.- Vistos els informes emesos per la direcció de les obres i pel responsable del
contracte, cal concloure que, en no modificar-se el preu d’aquest, no resulta procedent el
reajustament de la garantia dipositada per l’empresa contractista.
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa contractista pel seu coneixement i a efectes
de que en termini de quinze dies naturals a comptar des de la data de recepció de la present
notificació, compleixi el que disposa l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic, i
formalitzi la corresponent modificació del contracte en document administratiu.
Quart.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin 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 l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Colera.
Fets
Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article 25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
D’acord amb els articles 9.4 i 85 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 25 del Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització
comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li
deleguin els municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell
Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria de gestió de residus.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix la delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els
ajuntaments de la comarca.
L’Ajuntament de Colera, en sessió plenària del 10 de desembre de 2018 va aprovar el
conveni de delegació de competències.
Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.
Fonaments de dret
•
•

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

•
•
•
•
•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de
juny i la Llei 9/2008, de 10 de juliol.
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni per a la delegació de les competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Colera.
Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.
Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Cinquè. Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el
gerent, Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com
calquin per executar els presents acords.
Sisè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Colera 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
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'Espolla.
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 D ecret
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'Espolla, en sessió plenària del 30 de novembre de 2018 va aprovar el conveni
de delegació de competències.
Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.
Fonaments de dret
•

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

•
•
•
•
•
•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de
juny i la Llei 9/2008, de 10 de juliol.
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni per a la delegació de les competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament d'Espolla.
Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Tercer.- Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb
el que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.
Quart.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Cinquè.- Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el
gerent, Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com
calquin per executar els presents acords.
Sisè.- Donar-ne coneixement a l’Ajuntament d'Espolla 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 de Medi Ambient

Josep M.Cervera i Pinart

En dono fe,
El secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a la resolució del menjador obligatori dels centres escolars públics de la
comarca per al curs 2018-2019.
Fets
D'acord amb les bases que regulen la convocatòria del menjador obligatori per al curs
2018-2019, aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 20 de març de
2018 i ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 27 de març de 2018, caldrà efectuar el
pagament dels alumnes que ho han sol·licitat que compleixin els requisits i que s'han
quedat a menjador.
La Junta de Govern Local, en sessió de 20 de novembre de 2018, va aprovar les sol·licituds
presentades de menjador obligatori per al curs 2018-2019.
A partir de l’aprovació de data 20 de novembre de 2018 s’han presentat al Consell
Comarcal diverses sol·licituds de menjador escolar obligatori per aquest curs 2018-2019
que compleixen els requisits de les bases.
Existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries 35.3263.22799 i
35.3263.48000.
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 tècnica de cultura i educació, segons el qual proposa l’estimació de les
sol·licituds presentades i concedir la subvenció als alumnes que els hi correspon el
menjador obligatori segons Decret 160/1996 i segons les bases aprovades per acord de la

Junta de Govern de Local de data 20 de març de 2018 i ratificat pel Ple del Consell
Comarcal de data 27 de març de 2018.
Fonaments de dret
• Títol II del Capítol 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
Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
• L'article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni
individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
• 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.
• Bases de la convocatòria del menjador obligatori i d'ajuts individuals de menjador
aprovades pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 27 de març de 2018.
Per tot això, la consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció de la següent
PROPOSTA
Primer.- Estimar les sol·licituds presentades i concedir la subvenció als alumnes que els hi
correspon el menjador obligatori segons Decret 160/1996 i segons les bases aprovades per
acord de la Junta de Govern de Local de data 20 de març de 2018 i ratificat pel Ple del
Consell Comarcal de data 27 de març de 2018, i que es relacionen a l'annex adjunt.
Segon.- Autoritzar la despesa del menjador obligatori, per l'import de 217.790,00€
corresponent al període de setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària
35.3263.48000 del pressupost de 2018, l'import de 88.304,13€ corresponent al període de
setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.22799 del pressupost
de 2018, i una despesa per l'import de 340.888,70 € i 138.215,16 € corresponent al període
de gener a juny de 2019 amb càrrec al pressupost de 2019, d'acord amb la relació següent:

ENS GESTOR

SET-DES

GENER-JUNY

AMPA ESC JOAN REGLA

10.101,60

15.811,20

AMPA ESC CABANES

4.705,80

7.365,60

AMPA ESC RUIZ AMADO

1.545,60

2.419,20

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES

14.973,00

23.436,00

AMPA ESC AMISTAT

2.035,50

3.186,00

AMPA ESC JOSEP PALLACH

424,35

664,20

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA

3.204,87

5.016,33

AMPA ESC SALVADOR DALI

1.545,60

2.419,20

AMPA ESC SANT PAU

1.169,55

1.830,60

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO

8.004,00

12.528,00

AMPA ESC RAMON MUNTANER

10.267,20

16.070,40

AMPA ESC TRAMUNTANA

828,00

1.296,00

AMPA ESC LLAGUT

11.178,00

17.496,00

AMPA ESC TERRAPRIMS

23.956,80

37.497,60

AMPA ESC SOL I VENT

5.892,60

9.223,20

AMPA ESC LES MELIES

4.968,00

7.776,00

AJUNTAMENT DE VENTALLO

4.636,80

7.257,60

AMPA ESC SATIAGO RATES

9.839,40

15.400,80

CEE MARE DE DEU DEL MONT

98.513,33

154.194,77

217.790,00

340.888,70

SERFS
AREA, SL
LOT 2

LOT 3
LOT 4

FOOD

CENTRE

SET-DES

ESC GARRIGAS
1.697,40
ESC PUIG SEGALAR
848,70
ESC ELS VALENTINS
1.273,05
ESC SANT ANDREU
731,40
ESC
MONTSERRAT
1.097,10
VAYREDA
ESC JOAQUIM VALLMAJO 7.314,00
ESC LLERS
25.788,75

GENER-JUNY
2.656,80
1.328,40
1.992,60
1.144,80
1.717,20
11.448,00
40.365,00

LOT 7
LOT 8

ESC ANTONI BALMANYA
ESC LLUIS M. VIDAL
ESC SANT SEBASTIA
ESC TERESA DE PALLEJA
ESC EL FAR D'EMPORDÀ
ESC JOSEP POUS I PAGES
ESC TORRE D'EN REIG
ESC CARME GUASCH

396,75
4.364,25
2.777,25
10.039,50
7.017,30
803,16
779,70
3.118,80
68.047,11

621,00
6.831,00
4.347,00
15.714,00
10.983,60
1.257,12
1.220,40
4.881,60
106.508,52

EUREST

CENTRE

SET-DES

GENER-JUNY

LOT 1

ESC JOSEP RIBOT OLIVAS 9.553,74

14.953,68

LOT 5

ESC JOAQUIM GIFRE

6.756,48

10.575,36

16.310,22

25.529,04

FUNDAESPLAI

CENTRE

SET-DES

GENER-JUNY

LOT 6

ESC LES CLISQUES

3.946,80

6.177,60

TOTAL MO:

306.094,13

479.103,86

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor del servei de menjador, 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 de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.
Quart.- Establir que els ens gestors del servei de menjador hauran de comunicar al Consell
Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs
escolar. Així mateix, quan finalitzi el mes certificarà la destinació dels ajuts, segons model
que trametrà el Consell Comarcal.

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

Sònia Martínez Juli
Intervingut i conforme,
L’Interventor

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la resolució de les al·legacions i noves sol·licituds en el març de la
convocatòria d’ajuts individuals de menjador per al curs 2018-2019.
Fets
El Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les
competències delegades de la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de
l'Alt Empordà.
D'acord amb les bases que regulen la convocatòria d'ajuts socioeconòmics de menjador pel
curs 2018-2019, aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 20 de març
2018 i ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 27 de març de 2018.
La Junta de Govern, en sessió de data 21 de novembre de 2018, va aprovar l’adjudicació
dels ajuts individuals de menjador per al curs 2018-2019.
Aquesta adjudicació es va comunicar a les famílies i als ens gestors, i es va iniciar el
període de presentació d’al·legacions.
S’han acceptat les noves sol·licituds presentades i les al·legacions que compleixen els
requisits establerts a les bases de la convocatòria.
Atès l'informe de la tècnica de cultura i educació segons el qual proposa estimar les
al·legacions i noves sol·licituds presentades i concedir la subvenció dels ajuts individuals
de menjador per al curs 2018-2019 segons les bases que regulen la convocatòria d'ajuts
socioeconòmics de menjador pel curs 2018-2019, aprovades per acord de la Junta de
Govern Local de data 20 de març 2018 i ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 27
de març de 2018.
Fonaments de dret

• Títol II del Capítol 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
Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
• L'article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni
individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
• Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents
públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.
• 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.
• Bases de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador aprovades pel Ple del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà en data 27 de març de 2018.
Per tot això, la consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció de la següent
PROPOSTA
Primer.-Estimar les al·legacions i noves sol·licituds presentades i concedir la subvenció
dels ajuts individuals de menjador per al curs 2018-2019 segons les bases que regulen la
convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs 2018-2019, aprovades per acord de
la Junta de Govern de Local de data 20 de març 2018 i ratificat pel Ple del Consell
Comarcal de data 27 de març de 2018., d 'acord amb l'annex adjunt que forma part de la
proposta.
Segon.-Comunicar aquesta resolució als centres d'ensenyament corresponents únicament a
efectes de facilitar la informació necessària per al desenvolupament del bon funcionament
del centre, sense que se'n pugui fer ús diferent i sempre donant compliment al previst a la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
resta de la normativa corresponent. Així com als sol·licitants afectats per al seu
coneixement i als efectes adients.

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà i es farà efectiu
una vegada rebudes les certificacions corresponents, 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 de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.
Quart.- Autoritzar la despesa dels ajuts individuals de menjador, per l'import de 277.268,52
€ corresponent al període de setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària
35.3263.48000 del pressupost de 2018, l'import de 182.160,02 € corresponent al període de
setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.22799 del pressupost
de 2018, i una despesa per l'import de 436.885,55 € i 285.120,02 € corresponent al període
de gener a juny amb càrrec al pressupost de 2019, d'acord amb la relació següent:
ENS GESTOR

SET-DES

GENER-JUNY

AMPA ESC FLUVIANETS

1.925,10

3.013,20

AMPA ESC JOAN REGLA

4.209,00

6.856,40

ESC SANTA CECILIA (AJUNT)

414,00

648,00

AMPA ESC CABANES

1.925,10

3.013,20

AMPA ESC RUIZ AMADO

10.432,80

16.329,60

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES

8.556,00

13.392,00

AMPA ESC EMPURIES

17.419,05

27.511,44

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA

10.908,90

17.347,60

AMAP ESC JOSEP PALLACH

18.459,23

28.892,70

AMPA ESC SALVADOR DALI

20.092,80

31.449,60

AMPA ESC SANT PAU

14.424,45

22.577,40

AMPA ESC AMISTAT

31.346,70

49.843,20

COR DE MARIA

10.053,30

16.008,40

AMPA ESC PUIG D'ESQUERS

LA SALLE
ESCOLAPIES FIGUERES

8.556,00
6.844,80

13.392,00
10.713,60

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO

7.203,60

11.275,20

ESC LES SALINES (AJUNT.)

379,50

594,00

AMPA ESC RAMON MUNTANER

1.069,50

1.674,00

AMPA ESC PONT DE MOLINS

4.140,00

6.480,00

AMPA ESC ELS GRECS

24.840,00

39.144,00

AMPA ESC NARCIS MONTURIOL

13.248,00

21.264,00

AMPA ESC M. VAYREDA (ROSES)

12.627,00

20.032,40

CENTRE ESCOLAR EMPORDA

,00

,00

AMPA ESC LLAGUT

19.665,00

30.780,00

AMPA ESC TERRAPRIMS

2.780,70

4.352,40

AMPA ESC SANTIAGO RATES

6.630,90

10.378,80

AMPA ESC SOL I VENT

8.418,00

13.176,00

AMPA ESC LES MELIES

5.796,00

9.072,00

ESC VENTALLÓ (AJUNT.)

3.670,80

5.745,60

CEE MARE DE DEU DEL MONT

1.232,29

1.928,81

277.268,52

436.885,55

SERHS
AREA, SL

LOT 2

LOT 3

FOOD

CENTRE

SET-DES

ESC L'ESCULAPI
2.970,45
ESC ELS VALENTINS
1.060,88
ESC VALLGARRIGA
9.123,53
ESC GARRIGAS
ESC PUIG SEGALAR
1.485,23
ESC JOAQUIM VALLMAJO 1.645,65
ESC TRAMUNTANA
182,85
ESC MARIA PAGES
365,70
ESC SANT ANDREU
731,40
ESC MN. JOSEP M ALBERT 731,40
ESC GONÇAL COMELLAS 548,55
ESC
MONTSERRAT
1.279,95
VAYREDA

GENER-JUNY
4.649,40
1.660,50
14.280,30
2.324,70
2.575,80
286,20
572,40
1.144,80
1.144,80
858,60
2.003,40

LOT 4

LOT 7

LOT 8

EUREST
LOT 1

LOT 5

FUNDESPLAI
LOT 6

ESC LLERS
1.983,75
ESC LLUIS M. VIDAL
793,50
ESC ELS DOLMENS
793,50
ESC MONT ROIG
,00
ESC SANT SEBASTIA
2.975,63
ESC ANTONI BALMANYA ,00
ESC
MANUEL
DE
PEDROLO
ESC PARC DE LES AIGUES 28.913,76
ESC TERESA DE PALLEJA 1.807,11
ESC ANICET DE PAGES
9.035,55
ESC JOSEP POUS I PAGES 14.256,09
ES EL BRUEL
24.094,80
ESC JOAQUIM CUSI
23.975,78
ESC CARME GUASCH
8.771,63
ESC EL FAR
1.754,33
ESC TORRE D'EN REIG
1.754,33
141.035,33
CENTRE
SET-DES
ESC JOSEP DE RIBOT
4.361,49
OLIVAS
ESC CARITAT SERINYANA 2.492,28
ESC
JAUME
VICENS
12.574,56
VIVES
ES PAU
938,40
ESC JOAQUIM GIFRE
2.815,20
ESC MARTI INGLES
4.128,96
27.310,89

3.105,00
1.242,00
1.242,00
,00
4.657,50
,00

45.256,32
2.828,52
14.142,60
22.313,88
37.713,60
37.527,30
13.729,50
2.745,90
2.745,90
220.750,94
GENER-JUNY
6.826,68
3.900,96
19.681,92
1.468,80
4.406,40
6.462,72
42.747,48

CENTRE
ESC POMPEU FABRA
ESC LES CLISQUES
ESC SANT JAUME

SET-DES
11.643,06
789,36
1.381,38
13.813,80

GENER-JUNY
18.223,92
1.235,52
2.162,16
21.621,60

TOTAL AIM:

459.428,54

722.005,57

Cinquè.- Establir que 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, i si s'escau el President/a i Secretari/a de l'AMPA, quan
finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell
Comarcal.
Sisè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.
Setè.- 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,

Sònia Martínez Juli

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 inicial del Projecte de recuperació de Bosc de Ribera de
l’Illa de l’Albanyà del terme municipal de Torroella de Fluvià actuació en el marc de
l'operació cofinançada amb el Programa operatiu FEDER 2014- 2020, eix 6 operació
Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà.
Aprovació inicial.
Fets
Vist que en data 1 de febrer de 2019 la senyora Trinitat Bonaterra Batlle, arquitecta del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha informat favorablement sobre el Projecte de
recuperació de Bosc de Ribera de l’Illa de l’Albanyà del terme municipal de Torroella de
Fluvià actuació en el marc de l'operació cofinançada amb el Programa operatiu FEDER
2014- 2020, eix 6 operació Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i
cultural de l'Alt Empordà redactat per l’enginyer Industrial, el senyor Josep Ramis i Pagés,
col·legiat núm. 8573.
Atesa aquesta actuació està inclosa en l’operació Conservació, foment i desenvolupament
del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà, cofinançada amb un 50% dels Fons
Europeus de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020, eix 6),
d’acord amb l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aprovaven les seves bases
reguladores (DOGC nº7078, de 14/03/2016).
Atès que, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres, es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte, de conformitat
amb allò previst a l’article 231 de la Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern en virtut de les
delegacions acordades per aquest Consell Comarcal, en sessió plenària que va tenir lloc el
dia 27 de març de 2018.
Atès els informes favorables de la Cap de l’àrea de Turisme i de la Cap de Serveis Tècnics.

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.
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (ROF).
• Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
• Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC).
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de recuperació de Bosc de Ribera de l’Illa de
l’Albanyà del terme municipal de Torroella de Fluvià redactat en data de juny del 2018 per
l’enginyer Industrial, el senyor Josep Ramis i Pagés, col·legiat núm. 8573 i signat, per un
pressupost d'execució per contracte, IVA inclòs, de 68.296,78 € (56.443,62 € més el 21%
IVA) amb el benentès que, si durant el període d’informació pública no es presentessin
al·legacions, quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.
Segon.- Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis al BOP, al DOGC, a fi de que qualsevol persona
interessada pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Torroella de Fluvià.
Quart.- Publicar aquest acord al tauler electrònic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
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

