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 neteja de les dependències del Consell
Comarcal, lot 1.- Pròrroga del contracte.
Fets
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 21 de març de 2017, va
adjudicar el contracte del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal, Lot
1,a favor de la Fundació Privada ALTEM, amb CIF NÚM. G-17603325, pel preu de
34.871,35€ anuals.
El contracte es va formalitzar en data 1 de maig de 2017 i la seva durada era de dos anys a
comptar des de la seva signatura, per la qual cosa la seva vigència finalitza el dia 30 d’abril
de 2019.
D’acord amb la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars, el contracte es
pot prorrogar pel termini d’un any per acord exprés de les parts abans de la seva
finalització.
El Gerent del Consell Comarcal, en data 29 de març de 2019 ha emès informe en el qual
proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis
objecte del contracte.
Fonaments de dret
•

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, modificat pel Reial Decret 773/2015,
de 28 d’agost.

•

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007

•

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, la Presidència proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del servei de
neteja del Consell Comarcal, lot 1, subscrit amb la Fundació Privada ALTEM, de manera que
els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l’1 de maig de 2019 fins al
30 d’abril de 2020.
Segon.- Autoritzar i disposar una

despesa

l’exercici 2019, amb càrrec a la partida

màxima

de 28.056,95€, IVA inclòs,

per a

20.9201.22700 del pressupost. I per a l’exercici

2020, una despesa màxima de 14.028,47€, IVA inclòs, condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient al corresponent pressupost.
Tercer.- Donar-ne trasllat a l’interessat, així com a l’àrea de d’Intervenció de Fons del
Consell Comarcal als efectes corresponents.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar els
recursos següents:
Potestativament i amb caràcter previ, recurs de reposició davant l’òrgan que l'ha dictat en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
Transcorregut el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició
del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada resolució expressa, el recurs
de reposició s’entendrà desestimat i, en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà
interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què
presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.
El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini
de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de l'acord o
de la seva publicació, o en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
recepció de la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La Presidenta,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco L. 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 neteja de les dependències del Consell
Comarcal, lot 2.- Pròrroga del contracte

Fets
La

Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 21 de març de 2017, va

adjudicar el contracte del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal, Lot 2, a
favor de l’empresa Técnicas y Sistemas de Conservación SA, amb CIF núm. A58141516, pel
preu de 9.750,00€ anuals.
El contracte es va formalitzar en data 1 de maig de 2017 i la seva durada era de dos anys a
comptar des de la seva signatura, per la qual cosa la seva vigència finalitza el dia 30 d’abril
de 2019.
D’acord amb la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars, el contracte es pot
prorrogar pel termini d’un any per acord exprés de les parts abans de la seva finalització.
El Gerent del Consell Comarcal, en data 29 de març de 2019 ha emès informe en el qual
proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis
objecte del contracte.
Fonaments de dret
•

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, modificat pel Reial Decret 773/2015, de
28 d’agost.

•

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007

•

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, la Presidència proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del servei de
neteja del Consell Comarcal, lot 2, subscrit amb l’empresa Técnicas y Sistemas de
Conservación SA, de manera que els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran
des de l’1 de maig de 2019 fins al 30 d’abril de 2020.
Segon.- Autoritzar i disposar una

despesa

l’exercici 2019, amb càrrec a la partida

màxima

de 7.865,00€, IVA inclòs,

per a

20.9201.22700 del pressupost. I per a l’exercici

2020, una despesa màxima de 3.932,50€, IVA inclòs, condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient al corresponent pressupost.
Tercer.- Donar-ne trasllat a l’interessat, així com a l’àrea de d’Intervenció de Fons del
Consell Comarcal als efectes corresponents.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar els
recursos següents:
Potestativament i amb caràcter previ, recurs de reposició davant l’òrgan que l'ha dictat en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
Transcorregut el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició
del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada resolució expressa, el recurs
de reposició s’entendrà desestimat i, en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà
interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què
presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.
El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini
de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de l'acord o
de la seva publicació, o en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
recepció de la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La Presidenta,
Intervingut i conforme,

En dono fe,

L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

El Secretari,
Francisco L. 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 estratègic per a la implantació de l'administració
electrònica i la gestió del canvi que comporta.- Requeriment de documentació a l’empresa
proposada com a adjudicatària.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 12 de febrer de 2019 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei estratègic per a la implantació de l'administració electrònica i la gestió
del canvi que comporta; es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació
per procediment obert i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 13 de març de 2019,
va presentar oferta l’empresa BUISI TOOLS SL.
La Mesa de Contractació, reunida en data 19 de març de 2019, va proposar l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa BUISI TOOLS SL per tractar-se de l’única oferta presentada.
L’esmentada empresa figura inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i s’han
consultat les dades que hi consten.
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 Presidència proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Acceptar la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació

Segon.- Requerir l’empresa BUISI TOOLS SL perquè en el termini de deu dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord presenti la documentació que tot
seguit s’indica, amb l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que ha retirat la seva
oferta:
• Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
• Certificar acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries
• Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 1.210,00€.

RECURSOS
Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat.

Figueres, a la data de la signatura electrònica
La Presidenta,

En dono fe,
El Secretari,
Francisco L. 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 document on es recull les Instal·lacions Juvenils de l’Alt
Empordà no inscrites al Registre de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils.
Fets
Atès que en relació a la competència sobre instal·lacions juvenils a Catalunya, la titularitat
d’aquesta és de la Generalitat de Catalunya a través de la Llei 381/1991, de 30 de desembre
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. Tot i això, les potestats d’execució
(tramitació de la comunicació prèvia, inscripció inicial, inspecció i sanció) estan delegades pel
Decret 1871/1993 als consells comarcals.
Atès que en aquesta línia, des de l’any 1994 s’han anat signant convenis de delegació de
competències amb cada consell comarcal i, a partir del 2014, es gestiona a través del
Contracte-Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que pel que fa a les activitats amb infants i joves, i també a través del mateix
Contracte-Programa, el Consell Comarcal desenvolupa la tasca de verificació del compliment
del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en
les quals participen menors de 18 anys, per aquelles activitats que es duguin a terme a la
comarca de l’Alt Empordà.
Atès que en data 25 de setembre de 2018, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, va
aprovar el Pla d’Actuació en matèria d’instal·lacions juvenils de l’Alt Empordà.
Atès que tal com estableix el punt 3.2 de l’esmentat Pla d’Actuació, s’haurà d’elaborar un
llistat d’instal·lacions (cases, ermites o similars) no inscrites en el Registre de la Xarxa
Catalana d’Instal·lacions Juvenils, de les quals es tingui constància que en algun moment o
altre, hagin acollit activitats de pernoctació amb infants i joves, amb el detall del màxim de
dades de contacte del titular, les coordenades de situació i una breu descripció de l’activitat
que s’hi desenvolupa. Aquest llistat s’haurà d’anar actualitzant de forma regular.
Atès que aquest llistat és un recull per tal de poder catalogar les instal·lacions, tant pel que
fa a les característiques de l’espai com a la seva ubicació.
Vist l'informe emès per Joan Salellas Soler, Tècnic de l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà.

Fonaments de dret
•

Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i
joves.

•

Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en
matèria de joventut a les comarques.

•

Decret 140/2003, del Reglament d’Instal·lacions destinades a activitats amb infants i
joves.

•

Decret 16/2014 del Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb
infants i joves.

•

Convenis de delegació de competències de la Direcció General de Joventut de l’activitat
inspectora de les instal·lacions juvenils (1994-2013)

•

Contracte-Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (anys 2014-2017
i 2017-2019).

•

Decret 2671/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys.

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

ACORD
Primer.- Aprovar el document on es recull les Instal·lacions Juvenils de l’Alt Empordà no
inscrites al Registre de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils.
Segon.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives de Joventut, Gerència, Secretaria
i Serveis Tècnics d’aquest Consell Comarcal pel seu coneixement i efectes oportuns.

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 Joventut,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

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 realitzar la convocatòria del XXIV Concurs de Fotografia de Patrimoni de
l’Alt Empordà i II d’Instagram 2019.
Fets
- Cada any, des del 1994, es realitza el Concurs de Fotografia de Patrimoni de l'Alt Empordà i
que enguany serà la XXIV edició i la II d’Instagram.
- Vist la quantitat de participants, la qualitat de les fotografies i la bona acollida de públic.
- Vist que és una acció amb l'objectiu de fomentar la difusió i protecció del patrimoni cultural
comarcal.
- Vist que els premis més els trofeus suma un total de 1.304,4 € IVA inclòs.
-Vist que existeix crèdit a l'aplicació pressupostària 35.3341.22600 del vigent pressupost.
- Vist l’informe favorable de la Cap d’Àrea de Cultura i ensenyament el qual proposa realitzar
la convocatòria del XXIV Concurs de Fotografia de Patrimoni de l’Alt Empordà i II d’Instagram
2019.
- Vist l’informe favorable del Conseller de Cultura en el qual proposa realitzar la convocatòria
del XXIV Concurs de Fotografia de Patrimoni de l’Alt Empordà i II d’Instagram 2019.

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 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).

ACORD
Primer.- Aprovar la convocatòria del XXIV Concurs de Fotografia de Patrimoni de l'Alt
Empordà i el II d’Instagram. Proposar que enguany el tema sigui: Edificis romànics civils i
religiosos.
Els premis són com segueix:
Categoria Creativa de 400 € i trofeu
Categoria Inèdita de 400 € i trofeu
Categoria Popular de 400 € i trofeu
Segon.- Aprovar les bases que regeixen la XXIV edició del Concurs de Fotografia de
Patrimoni de l'Alt Empordà i II d’Instagram
Tercer.- Atès que s'ha demanat pressupost a Esports Josep per adquirir els trofeus i
serigrafiar el nom dels guardonats. L'import del pressupost és de 104,4 € IVA inclòs.
Quart,. Autoritzar i disposar l'import de 1.304,4 € (IVA inclòs) de la partida pressupostària
35.3341.22600 per a l'atorgament de premis del XXIV Concurs de Fotografia de Patrimoni i
II d’Instagram.
Cinquè: Facultar indistintament a la Presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Sisè: Donar-ne trasllat a Esports Josep i a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El Conseller de Cultura
Enric Gironella i Colomer

Intervingut i conforme,
L'interventor
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe
El secretari
Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'adjudicació de l'Ajut Individual de Desplaçament de transport obligatori i
no obligatori 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 de transport i menjador a la comarca de l'Alt Empordà.
Atès que en data 29 de maig de 2018 la Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar les bases que regulen la convocatòria per la concessió dels Ajuts de
desplaçament, ajuts per al transport escolar col·lectiu i UEC per el curs 2018-2019.
S'han presentat al Consell Comarcal sol·licituds d'ajut individual de desplaçament obligatori i
no obligatori, i sol·licituds que comprenen els tiquets de la UEC. Fins que el Departament
d'Ensenyament no ens comunica la Resolució dels alumnes que són UEC les famílies
adquireixen els tiquets de transport, una vegada tenim la Resolució ens sol·liciten el
pagament.
Atès que els alumnes que ho han sol·licitat reuneixen els requisits establerts a la
convocatòria.
Atès que les sol·licituds dels alumnes amb ajuts individual de desplaçament i els alumnes
amb tiquets de l'UEC sumen la quantitat de 21.212,00€.
Vist l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de cultura i ensenyament segons el qual proposa
l'adjudicació dels ajuts individuals de desplaçament i els tiquets de l'UEC per al curs 20182019.
Fonaments de dret
• Capítol II del títol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els
Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
• Article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni
individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
• En relació al conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la
gestió del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres
prestacions en matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016.
• Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport en els
centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.
• Articles 124 i 55 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels Ens locals.

•

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

Per tot això, la consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, proposa a la Junta de Govern
l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Adjudicar els ajuts individuals de desplaçament i els tiquets de l'UEC per al curs
2018-2019 així com la quantitat atorgada segons detall adjunt.
Segon.- Autoritzar la despesa de 21.212,00 € corresponent a tot el curs 2018-2019 i
10.139,56 € corresponent al període de setembre-desembre de 2018 amb càrrec a l'aplicació
35.3262.48000 i una despesa de 11.072,44 € corresponent al període de gener a juny de
2019 amb càrrec al pressupost de 2019 d'acord amb la relació següent:
2018

2019

Pare / Mare / Tutor

NIF

SET-DES

GEN-JUN

MIREIA HERAS VITALLA

300Y

157,32

246,24

EUGENIA PUNSET GURI

310G

157,32

246,24

EUGENIA PUNSET GURI

310G

157,32

246,24

MONICA CANO VILA

386X

157,32

246,24

GEMMA MERCE CATALAN

702F

157,32

246,24

GEMMA MERCE CATALAN

702F

157,32

246,24

CONCEPCIO DURA APARICIO

554V

157,32

246,24

CONCEPCIO DURA APARICIO

554V

157,32

246,24

AUSRA BEISYTE

526D

157,32

246,24

LAURA QUINTANA MONTES DE
862G
OCA

157,32

246,24

EVA MASCARRERAS MARTI

691C

262,2

410,4

EVA MASCARRERAS MARTI

691C

262,2

410,4

VERONICA GONZALEZ OTERO

495W

157,32

246,24

ANNA CORSELLAS MUNTALAT

100N

157,32

246,24

JAVIER MELERO BLANCA

963A

104,88

164,16

ANNA VIVES DE RIALP

643L

104,88

164,16

ANNA VIVES DE RIALP

643L

104,88

164,16

MONICA BRUSES FRANZ

989Z

104,88

164,16

MONICA BRUSES FRANZ

989Z

104,88

164,16

ROCIO MORENO DE CASTRO

232M

367,08

574,56

ROSA MARIA CEBRIA PLUJA

257X

104,88

164,16

LAURA GALOBARDES GONZALEZ

121N

104,88

164,16

INES VIGO CASADEVALL

360B

104,88

164,16

INES VIGO CASADEVALL

360B

104,88

164,16

ESTER SERRADELL BERENGUER

059Y

104,88

164,16

ESTER SERRADELL BERENGUER

059Y

104,88

164,16

BIBIANA GIL MARTIN

872C

104,88

164,16

BIBIANA GIL MARTIN

872C

104,88

164,16

EL HABIB IDIR

745R

104,88

164,16

DEBORA BUFI FERNANDEZ

906X

314,64

492,48

CELIA CHOQUE OLMEDO

531E

314,64

492,48

ROCIO MORENO DE CASTRO

232M

367,08

574,56

CENTRE ESCOLAR EMPORDA

8945

550,62

861,84

CENTRE ESCOLAR EMPORDA

8945

340,86

533,52

MONICA TORRENT BLANCO

777L

157,32

246,24

MONICA TORRENT BLANCO

777L

157,32

246,24

MARGARITA CHIAS TUDELA

530B

157,32

246,24

MARGARITA CHIAS TUDELA

530B

157,32

246,24

DAVID LADERO CORTEGANA

455P

220

GEMA GONZALEZ MARTINEZ

994Y

277,2

M. ASUNCION VALERO LOPEZ

581S

435,6

M. ZAIDA CAZORLA FERNANDEZ

345R

149,6

MAMA NGANEH BALDEH

069A

435,6

MARIA ELENA MARTINEZ PIZARRO 274W

277,2

MARIA BARCELO SITJA

978M

176

XAVIER ALBARRACIN BANCELLS

751W

176

MICHELE CHIERCHIA

642R

277,2

AMINE EZZARZOURI HABBASSI

338T

277,2

ABDELOUAHAB AYAOU

835Q

259,6

JOSE ANTONIO GARZON TORRES

467A

413,6

SILVIA CORRALES CABEZAS

529V

0

484,12

10.139,56

11.072,44

Tercer.- Comunicar aquest acord als centres d'ensenyament corresponents.
Quart.- 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 fet ús del servei de menjador del 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.
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,

L'interventor,
Ernest Ruiz Garcia

En dono fe
El secrerari,

El Secretari,
Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la primera modificació

de l’adjudicació dels ajuts econòmics per a la

participació al Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any 2019.
Fets
1- La Junta de Govern en data 5 de març va aprovar l’adjudicació dels ajuts econòmics per a
la participació al Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any
2019 a les següents persones:

NIE

TOTAL AJUT

41680568Z

1.200€

X3346689M

1.200€

X7746928E

1.200€

X7513290H

1.200€

Y1178190Y

1.200€

X8655551F

1.200€

X4828824C

1.200€

X3119025H

1.200€

X5772303Q

1.200€

Y0659221D

1.200€

TOTAL

12.000€

2-L’adjudicatària X3119025H per expressa voluntat renúncia a la participació al Programa de
Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà i per tant a l’ ajut econòmic de 1.200,00€
que li va ser adjudicat.
3-D’acord amb la Comissió de valoració per avaluar les sol·licituds presentades i els criteris
de selecció per a la concessió de les beques en forma d’ajuts econòmics que es van establir a
les Bases reguladores i amb les puntuacions obtingudes es proposa resoldre a la persona
adjudicatària suplent 42306934K.
la durada de l’ajut serà de 6 mesos prevista per al primer semestre de 2019 i la quantia serà
d’un total de 1,200€ que es percebrà mensualment a raó de 200€/mes.

4- En data 18 de febrer de 2019 la Directora Tècnica de l’Àrea de Benestar va informar
favorablement a l’adjudicació dels ajuts econòmics per a la participació al Programa de Dones
Referents Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any 2019.
Fonaments de dret
•

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

•

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

•
•
•

Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial Decret Legislatiu 2/ 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Bases reguladores del procediment de concessió d’ajuts econòmics per a la participació al
Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà.

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

ACORD
Primer.- Adjudicar l’ajut econòmic per a la participació al Programa de Dones Referents
Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any 2019 a la Sra. 42306934K.
Segon.- La quantitat total de 1,200€ es percebrà mensualment a raó de 200€/mes amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 40.2311.48005 «beques participants projecte Caixabank»
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, senyora Montserrat Mindan Cortada, i el
gerent, senyor Josep M Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com
calguin per executar els presents acords.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats i a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes legals adients.

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

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

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos"
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,
Intervingut i conforme,
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 primera modificació de l’adjudicació dels ajuts econòmics per a la
participació al Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any 2019
Fets
1- La Junta de Govern en data 5 de març va aprovar l’adjudicació dels ajuts econòmics per a
la participació al Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any
2019 a les següents persones:
NIE

TOTAL AJUT

41680568Z

1.200€

X3346689M

1.200€

X7746928E

1.200€

X7513290H

1.200€

Y1178190Y

1.200€

X8655551F

1.200€

X4828824C

1.200€

X3119025H

1.200€

X5772303Q

1.200€

Y0659221D

1.200€

TOTAL

12.000€

2-L’adjudicatària X3119025H per expressa voluntat renúncia a la participació al Programa de
Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà i per tant a l’ ajut econòmic de 1.200,00€
que li va ser adjudicat.
3-D’acord amb la Comissió de valoració per avaluar les sol·licituds presentades i els criteris
de selecció per a la concessió de les beques en forma d’ajuts econòmics que es van establir a
les Bases reguladores i amb les puntuacions obtingudes es proposa resoldre a la persona
adjudicatària suplent 42306934K.
4-La durada de l’ajut serà de 6 mesos prevista per al primer semestre de 2019 i la quantia
serà d’un total de 1,200€ que es percebrà mensualment a raó de 200€/mes.

5- En data 18 de febrer de 2019 la Directora Tècnica de l’Àrea de Benestar va informar
favorablement a l’adjudicació dels ajuts econòmics per a la participació al Programa de Dones
Referents Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any 2019.
Fonaments de dret
•

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

•

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

•
•
•

Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial Decret Legislatiu 2/ 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Bases reguladores del procediment de concessió d’ajuts econòmics per a la participació al
Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà.

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

ACORD
Primer.- Adjudicar l’ajut econòmic per a la participació al Programa de Dones Referents
Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any 2019 a la Sra. 42306934K.
Segon.- La quantitat total de 1,200€ es percebrà mensualment a raó de 200€/mes amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 40.2311.48005 «beques participants projecte Caixabank»
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, senyora Montserrat Mindan Cortada, i el
gerent, senyor Josep M Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com
calguin per executar els presents acords.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats i a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes legals adients.

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos"

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Expedient relatiu a la segona modificació de l’adjudicació dels ajuts econòmics per a la
participació al Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any 2019.

Fets
1- La Junta de Govern en data 5 de març va aprovar l’adjudicació dels ajuts econòmics per a
la participació al Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any
2019 a les següents persones:

NIE

TOTAL AJUT

41680568Z

1.200€

X3346689M

1.200€

X7746928E

1.200€

X7513290H

1.200€

Y1178190Y

1.200€

X8655551F

1.200€

X4828824C

1.200€

X3119025H

1.200€

X5772303Q

1.200€

Y0659221D

1.200€

TOTAL

12.000€

2- A les Bases reguladores del procediment de concessió d’ajuts econòmics per a la
participació al Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà, publicades al
BOP el 27 de novembre de 2018, s’estableix:

«5. Drets i obligacions de les persones beneficiàries
2. Les persones beneficiàries tenen les obligacions següents:
- Participar com a mínim en un 80% de les sessions presencials de la fase de
capacitació i formació del Programa, que s’acreditarà mitjançant la signatura en el
full de registre d’assistència.

- Participar com a mínim en un 80% de les sessions de dinamització comunitària
proposades en les fases 3 i 4 del Programa.»
«11. Justificació i pèrdua del dret a l’ajut
1. Les persones beneficiàries hauran d’acreditar la participació com a mínim en el
80% de les sessions presencials de la fase de capacitació i formació del Programa,
mitjançant la signatura en el full de registre d’assistència de les sessions, i la
participació com a mínim en el 80% de les sessions de dinamització comunitària
proposades en les fases 3 i 4 del Programa, mitjançant la signatura en el full de
registre d’assistència de les sessions.
2. Constituirà causa de pèrdua del dret a percebre l’ajut regulat en aquestes bases
quan la persona adjudicatària no acrediti la participació en el 80% de les sessions
presencials de la fase de capacitació i formació del Programa i la participació en el
80% de les sessions de dinamització comunitària proposades en les fases 3 i 4 del
Programa. També constituirà causa de pèrdua de l’ajut haver falsejat alguna de les
dades de la sol·licitud. En qualsevol d’aquests casos, i un cop efectuada la
comprovació en el moment de finalitzar el Programa, s’iniciarà el reintegrament de
l’ajut.
3. L’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal serà el
responsable d’efectuar la comprovació de l’assistència a les sessions de formació i
dinamització comunitària i de la custòdia dels fulls de registre corresponents.»

3-L’adjudicatària X5772303Q no ha assistit al 80% del contingut del programa i per tant
perd l’ajut econòmic de 1.200,00€ que li va ser adjudicat.
4-D’acord amb la Comissió de valoració per avaluar les sol·licituds presentades i els criteris
de selecció per a la concessió de les beques en forma d’ajuts econòmics que es van establir a
les Bases reguladores i amb les puntuacions obtingudes es proposa resoldre a la persona
adjudicatària suplent X0941920R.
la durada de l’ajut serà de 6 mesos prevista per al primer semestre de 2019 i la quantia serà
d’un total de 1,200€ que es percebrà mensualment a raó de 200€/mes.
5-En data 25 de març la Directora Tècnica de l’Àrea de Benestar Social, ha emès informe
favorable a la segona modificació de l’adjudicació dels ajuts econòmics.
Fonaments de dret
•

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

•

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

•

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

•
•

Reial Decret Legislatiu 2/ 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Bases reguladores del procediment de concessió d’ajuts econòmics per a la participació al
Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà.

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

ACORD
Primer.- Adjudicar l’ajut econòmic per a la participació al Programa de Dones Referents
Comunitàries de l’Alt Empordà per a l’any 2019 a la Sra. X0941920R.
Segon.- La quantitat total de 1,200€ es percebrà mensualment a raó de 200€/mes amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 40.2311.48005 «beques participants projecte Caixabank»
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, senyora Montserrat Mindan Cortada, i el
gerent, senyor Josep M Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com
calguin per executar els presents acords.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats i a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes legals adients."
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

