
Res: 2020/352
R/N:07/CC/sg  (Núm. Exp: 2020/925)

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del Programa Treball i Formació Alt Empordà 2020 Extraordinari COVID19 del

Consell Comarcal de l'Alt Empordà i sol·licitud de finançament al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Antecedents

La resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig,
de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i
mobilitat per fer front a la COVID-19

En la present resolució es pre - assignen 9 contractes de treball al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 5 en la
línia COVID19 i 4 en la línia PANP-COVID19.

El  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  podrà  ser  beneficiari  del  programa,  contractar  als  participants  i
destina’ls als Ajuntaments participants, sempre i quan es compleixi La Base 5.1 de l’annex 1 de l’ordre
TSF/156/2018. El tercer paràgraf diu literalment que «les activitats a realitzar per les persones destinatàries
han  de  ser  competència  de  l'entitat  beneficiària,  (...).  Quan  es  tracti  d'una  entitat  supramunicipal,  les
activitats a realitzar per les persones destinatàries, també podran ser atribuïdes a l'entitat beneficiària per
delegació de competències, d'acord amb l'establert als articles 9 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic».

Les tasques a dur a terme han de ser addicionals i no poden tenir caràcter estructural.

Els Ajuntaments participants són Agullana, Bàscara, Colera, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins, Portbou,
Vilamalla i Vila-sacra.

L’Ajuntament de Garriguella s’ha mostrat inicialment interessat, però finalment ha renunciat a participar.



Per dur a terme el programa és imprescindible la contractació d’una persona de coordinació, que supervisarà
el  bon  funcionament  del  programa,  desplaçant-se  a  cada  municipi,  de  forma  periòdica,  per  fer
l’acompanyament a la inserció laboral  dels participants, la vigilància en matèria de Prevenció de Riscos
Laborals (PRL) i si cal formació, tramitar els temes relacionats amb RRHH (control de presència, vacances,
possibles  baixes laborals,  etc),  organitzar  la formació  transversal  obligatòria (sales,  logística,  control  de
l’assistència, entre altres) i gestionar el GIA i el CTR, preparar les memòries tècniques i totes les incidències
que es puguin produir en el marc del programa. El programa no financia el cost laboral de la contractació de
la persona de coordinació, per això és imprescindible que sigui finançat pels Ajuntaments participants, als
quals se’ls va informar d’aquest requisit en el moment previ a la seva sol.licitud de participació.

Un altre requisits que s’ha de complir, i que també és imprescindible, és assignar un lloc físic on la persona
de coordinació pugui treballar, i que estigui degudament equipat, en mobiliari i en equipament informàtic, de
connexió a internet, a la xarxa i telefònica. Aquest espai no està disponible a l’àrea de Promoció Econòmica,
atès actualment no disposa de cap espai lliure, i serà necessari assignar-ne un altre, ubicat en un altre lloc.

Per una altra banda, s’està incrementant el número de sol.licituds de candidatures de l’àrea de Promoció
Econòmica,  sense  disposar  dels  recursos  necessaris.  Una  de  les  convocatòries  que  dóna  més  feina
administrativa és el programa Treball i Formació, que és molt exigent, minuciós i complex, tan en el moment
de la sol.licitud, com de la implementació, justificació i requeriments i revocacions posteriors. A més, i atès
que tots els programes que es duguin a terme des de l’àrea han d’estar finançats al 100 %, hi ha una tasca
addicional  de  realitzar  els  cobraments  als  Ajuntaments  participants,  per  a  les  persones  que  hi  són
destinades.

A més a més, el programa Treball i Formació té moltes causes de revocació del finançament atorgat, i amb
uns terminis de realització molt curts que fan quasi inviable que es puguin dur a terme, i per tant, hi ha
moltes situacions de possible revocació.

Tot  això fa,  que si  s’incrementa el  número de sol.licituds de  candidatures  i  no s’assignen els  recursos
necessaris, s’augmenti el risc de no poder cobrar el finançament atorgat. Són quantitats que superen els
500,00,00  €,  i  per  tant,  s’està  posant  en risc  l’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  de  la
Corporació.

La normativa del programa marca que és necessari subscriure's a:



1) La pròrroga de 2020,  de l'Acord signat  l'any  2016 adaptat a les  noves convocatòries  i  a  la
normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants
d'ocupació  no ocupats  en el  marc  del  programa Treball  i  Formació  promogut  pel  Servei  Públic
d'Ocupació  de  Catalunya.  La  pròrroga  té  data  de  15  de  maig  d’enguany,  i  està  signada  pes
representants  de  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  l'Associació  Catalana  de  Municipis  i
Comarques,  la  Comissió  Obrera  Nacional  de  Catalunya  i  la  Unió  General  de  Treballadors  de
Catalunya i el conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L'acord el sou brut que
han de percebre els treballadors contractats en el marc del programa Treball i Formació, així com les
indemnitzacions per finalització de contracte.

2) Al  codi  ètic,  establert  a l’annex 2 de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.
L’annex 2 detalla els principis ètics i regles de conducta, als quals les persones beneficiàries de
subvencions o ajuts, han d’adequar la seva activitat, i efectes, d’un eventual incompliment d’aquests
principis.

La data màxima per enviar, per EACAT, el model de sol.licitud de finançament és el 13 de juliol d’enguany.

Per  part  dels  serveis  tècnics  de  l’àrea  de  Promoció  Econòmica  s’ha  informat  favorablement  la  present
proposta condicionat a l’assignació d’un espai equipat per a la persona de coordinació, ubicat en un lloc
diferent a l’àrea de Promoció Econòmica atès que no hi  ha espai  disponible  i  a la dotació de recursos
necessaris a l’àrea, per a l’adequada gestió del programa.

Vist l’informe tècnic favorable de la cap de l’Àrea de Promoció Econòmica

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). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats socials i econòmiques), Capítol I
(Subvencions), articles 118 a 129.

• 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 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

• Llei  40/2015  del  règim  jurídic  del  sector  públic. 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 estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (RLGS).

• Decret  Llei  16/2020,  de  5  de  maig,  de  mesures  urgents  complementàries  en  matèria  de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

• Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any
2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei
16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de
caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

• Ordre TSF/156/2018, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
del Programa Treball i Formació per a la contractació de persones a l'atur.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà de conformitat amb l’article 13.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.

RESOLUCIÓ

Per tant, resolc:

Primer.- Acceptar les sol·licituds dels Ajuntaments d’Agullana, Bàscara, Colera, Maçanet de Cabrenys, Pont
de Molins, Portbou, Vilamalla i Vila-sacra.

Segon.- Acceptar la renúncia de l’Ajuntament de Garriguella.



Tercer.- Aprovar l'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la pròrroga de 2020, de l'Acord signat
l'any 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en
situació  d'atur  inscrites  com  a  demandants  d'ocupació  no  ocupats  en  el  marc  del  programa Treball  i
Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,  Aquest acord s'adjunta com a annex 1.

Quart.- Adherir-se al codi ètic, establert a l’annex 2 de l’Ordre TSF/156/2018, on es detallen els principis
ètics i regles de conducta, als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts, han d’adequar la seva
activitat, i efectes, d’un eventual incompliment d’aquests principis. Aquest codi s’adjunta com a annex 2.

Cinquè.- Aprovar la memòria del programa Treball i Formació Alt Empordà 2019 - 21, que s’adjunta com a
annex 3.

Sisè.- Sol·licitar el finançament del programa Treball i Formació Alt Empordà 2020 Extraordinari COVID19, al
Servei d’Ocupació de Catalunya, per contractar a 8 persones, a jornada completa, durant 9 mesos, per un
import de 116.140,56 €, desglossat de la següent manera:

Línia COVID 72.587,85 €

5 contractes * 14.069,97 €/contracte 70.349,85 €

60 hores formació * 5 participants * 7,46 €/h. 2.238,00 €

Linia PANP-COVID 43.552,71 €

3 contractes * 14.069,97 €/contracte 42.209,91 €

60 hores formació * 3 participants * 7,46 €/h. 1.342,80 €

Total 116.140,56 €

Setè.- Assignar a la persona de coordinació, un espai adequat (lloc físic, mobiliari i equipament) i recursos
materials necessaris (mobiliari, ordinador, connexió xarxa i internet, telefon) per a què pugui realitzar les
seves funcions, descrites a l’apartat d’antecedents. Aquest espai no està disponible a l’àrea de Promoció
Econòmica, atès actualment no disposa de cap espai lliure, i serà necessari assignar-ne un altre, ubicat en
un altre lloc.



Vuitè.-  Dotar  dels  recursos  necessaris  a  l’àrea  de  Promoció  Econòmica  per  garantir  el  cobrament  del
finançament atorgat, de les diferents sol·licitud realitzades, en especial del programa Treball i Formació, i
evitar  posar  en risc  l’estabilitat  pressupostària  i  la  sostenibilitat  financera del  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà, tal i com s’ha explicat en l’apartat d’antecedents.

Novè.- Iniciar els tràmits de delegació de competències municipals, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
per a les tasques definides a la memòria del programa Treball  i  Formació 2020 Extraordinari  COVID19.
L’aprovació d’aquest conveni haurà de tenir data anterior a l’inici de les contractacions.

Desè.- Iniciar els tràmits per aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
els  Ajuntaments  participants  per  a  la  realització  del  Programa  Treball  i  Formació  2020  Extraordinari
COVID19, del Servei d'Ocupació de Catalunya. L’aprovació d’aquest conveni haurà de tenir data anterior a
l’inici de les contractacions.

Oncè.- Sotmetre la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern per a la seva ratificació.

Dotzè.- Facultar al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur a terme el present
acord.

Tretzè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i als Ajuntaments
d’Agullana, Bàscara, Colera, Garriguella, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins, Portbou, Vilamalla i Vila-
sacra.

Catorzè.- Comunicar aquest acord a les àrees de Recursos Humans i 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
La Secretaria Delegada

Sònia Martínez Juli Francesca Falcó i Roig

Relació d’annexes adjunts

Annex 1.-  Pròrroga de 2020, de l'Acord signat l'any 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa
actual, relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no
ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Annex 2.- Codi ètic, establert a l’annex 2 de l’Ordre TSF/156/2018, on es detallen els principis ètics i regles
de conducta, als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts, han d’adequar la seva activitat, i
efectes, d’un eventual incompliment d’aquests principis.
Annex 3.- Memòria del programa Treball i Formació 2020 Extraordinari Covid19.



JUNTA DE GOVERN

R/N:10/HV/ep (Exp.2020/789)

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT A ADOPTAR
PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al conveni per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la

gestió i control de colònies de gats que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de

CABANES.- Aprovació.-

Fets

El decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals,

diu que correspon als ajuntaments o a les entitats locals supramunicipals, en el cas que els municipis els

hagi cedit les competències sota el principi de millora d'eficiència del servei, les funcions següents:

 Exercir la inspecció i vigilància dels animals de companyia.

 Establir un cens municipal d'animals de companyia compatible amb el sistema informàtic de gestió

única del registre general d'animals de companyia a Catalunya (ANICOM).

 Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment establiments de

venda, guarda, recollida i cria, i si s'escau comissar els animals de companyia.

 Confiscar  els  animals  de  companyia  si  hi  ha  indicis  de  maltractament,  presenten  símptomes

d'agressions  físiques,  desnutrició,  atenció  veterinària  deficient  o  si  romanen  en  instal·lacions

indegudes.

 Recollir  i  controlar  els  animals  de companyia  abandonats,  perduts  o  ensalvatgits  i  controlar  els

animals salvatges urbans.

 Han de disposar  de  centres  de  recollida  d'animals  abandonats  o  perduts  adequats  i  amb prou

capacitat pel municipi, o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals supramunicipals.



 S'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits, o si s'escau

sacrificats segons el que estableix l'article 11.2 del decret legislatiu.

 Per a la prestació d'aquest servei de recollida d'animals abandonats poden concertar-ne l'execució

amb entitats  externes,  preferentment  associacions  de  protecció  de  defensa d'animals  legalment

constituïdes o empreses especialitzades.

El Consell comarcal de l'Alt Empordà disposa, des de l'any 2000, d'un servei comarcal per a la recollida de

gossos i gats abandonats o perduts. Aquest servei es realitza a través d'un conveni de col·laboració amb

l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres i hi estan adherits, mitjançant conveni, la majoria dels

ajuntaments de la comarca.

Arrel del Pla de millora del servei de protecció dels animals aprovat pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt

Empordà el 26 d'abril de 2011 s'han introduït una sèrie d'accions de millora en el servei entre les quals

s'inclou una redefinició dels protocols de funcionament que no s’incloïen en el conveni de col·laboració amb

l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres.

En data 25 d'octubre de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal va aprovar la denúncia

dels anteriors convenis que havien subscrit 56 ajuntaments de la comarca,  amb l'objecte de tramitar el nou

conveni amb les noves prestacions.

El 27 de setembre de 2016 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la prestació del nou

servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats al qual s'hi poden

adherir  els  ajuntaments  de  la  comarca  interessats.  Igualment,  va  autoritzar  a  la  Junta  de  Govern

l’atorgament dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca que tinguin per objecte

acceptar la delegació específica de l’expressat servei.

El Ple del CCAE va aprovar, en data 26 de març de 2019, l'expedient per a la contractació del servei de

recollida d’animals domèstics abandonats o perduts i de gestió i control de colònies de gats, dividit en dos

lots: Lot 1, servei de recollida d’animals domèstics abandonats o perduts, i Lot 2, servei de gestió i control

de colònies de gats, i va convocar licitació per a l'adjudicació dels contractes. En data 17 de juliol de 2019, la

Presidència del Consell Comarcal, per avocació de la competència delegada en la Junta de Govern mitjançant

resolució de data 15 de juliol de 2015, va adjudicar ambdós lots a l’Associació Protectora d’Animals i Plantes

de Figueres.

Atès  que l’Ajuntament  de  CABANES,  en data de  3 d’octubre  de  2019, ha aprovat  el  conveni  per  a  la

delegació del servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.



Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord amb

el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient s’ha informat favorablement la present resolució.

Per  part  dels  serveis  jurídics  del  Consell  Comarcal,  en  data  d’11  d’agost  de  2020,  s’ha  informat

favorablement l’aprovació del conveni.

Fonaments de dret

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques

(LPACAP).

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques a

Catalunya (L26/2010).

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, de 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).

• Reial  Decret 781/1986, de 18 d’abril,  pel  qual s’aprova el  Text Refós de les disposicions legals

vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

• Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  que  aprova  el  Reglament  d’Organització,

Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

• 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).

• L’òrgan competent per adoptar el següent acord es la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret

de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

•

Per tot això, la consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del

següent:

ACORD



Primer.- Aprovar  el  conveni  per  a  la  delegació  del  servei  de  recollida  d'animals  domèstics

abandonats i la gestió i control de colònies de gats  a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de CABANES.

Segon.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent del CCAE perquè realitzin tants actes i gestions

com calguin per executar el present acord.

Tercer.-     Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de CABANES per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la

Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Cinqué.- Publicar el conveni íntegre en el BOP i al DOGC, de conformitat amb el que estableixen els articles

112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Sisé.- 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.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada        En dono fe,
de l'àrea de Medi Ambient,           La secretària,

 Anna Palet Vilaplana      Cristina Pou Molinet



R/N://xc (Núm. Exp:2020/1108 )

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Aprovació del 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 Lladó.

Fets

1.- 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.

2.- 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.

3.-  En data  3  de  juliol  de  2018 els  serveis  jurídics  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  van informar

favorablement a l'aprovació del conveni marc de  delegació de competències per a la recollida selectiva de les

fraccions d'envasoso lleugers,  paper-cartró  i  envasos de vidre dels  residus municipals  entre el  CCAE i  els

ajuntaments de la comarca

4.- El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del 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.



5.- L’Ajuntament de Lladó, en sessió plenària del 13 de novembre de 2019 va aprovar el 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.

6.- En data 19 d’agost de 2020 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable a l’aprovació

del del 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 Lladó.  

Fonaments de dret

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

• Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic

• 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, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del

següent

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 Lladó.

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 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. Sònia Martínez i Juli, 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 Lladó per al seu coneixement i als efectes adients.

RECURSOS

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

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha dictada en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació, en els termes
que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient,

Anna Palet Vilaplana

En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet



R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2020/1106)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Aprovació del 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 Vilamaniscle.

Fets

1.- 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.

2.- 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.

3.-  En data  3  de  juliol  de  2018 els  serveis  jurídics  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  van informar

favorablement a l'aprovació del conveni marc de  delegació de competències per a la recollida selectiva de les

fraccions d'envasoso lleugers,  paper-cartró  i  envasos de vidre dels  residus municipals  entre el  CCAE i  els

ajuntaments de la comarca

4.- El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del 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.



5.- L’Ajuntament de Vilamaniscle, en sessió plenària del 3 de març de 2020 va aprovar el 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.

6.- En data 19 d’agost de 2020 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable a l’aprovació

del del 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 Vilamaniscle. 

 
Fonaments de dret

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

• Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic

• 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, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del

següent

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 Vilamaniscle.

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 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. Sònia Martínez i Juli, 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 Vilamaniscle per al seu coneixement i als efectes adients.

RECURSOS

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

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha dictada en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació, en els termes
que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.



Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient,

Anna Palet Vilaplana

En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet



R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2020/1100 )

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Aprovació del 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 Selva de Mar.

Fets

1.- 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.

2.- 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.

3.-  En data  3  de  juliol  de  2018 els  serveis  jurídics  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  van informar

favorablement a l'aprovació del conveni marc de  delegació de competències per a la recollida selectiva de les

fraccions d'envasoso lleugers,  paper-cartró  i  envasos de vidre dels  residus municipals  entre el  CCAE i  els

ajuntaments de la comarca

4.- El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del 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.



5.- L’Ajuntament de Selva de Mar, en sessió plenària del 15 de juliol de 2020 va aprovar el 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.

6.- En data 19 d’agost de 2020 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable a l’aprovació

del del 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 Selva de Mar.  

Fonaments de dret

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

• Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic

• 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 del

següent



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 Selva de Mar.

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 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. Sònia Martínez i Juli, 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 Selva de Mar per al seu coneixement i als efectes adients.

RECURSOS

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

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha dictada en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació, en els termes
que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.



Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient,

Anna Palet Vilaplana

En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet



R/N://ag (Núm. Exp:2020/831)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

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 Vila-sacra.

Fets

1.- 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.

2.- 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.

3.- 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.

4.- 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.

5.-  En data 3 de juliol  de  2018 els  Serveis  Jurídics  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà van informar

favorablement a l'aprovació del conveni marc de delegació de competències per a la recollida selectiva de les

fraccions d'envasoso lleugers,  paper-cartró  i  envasos de vidre dels  residus municipals  entre el  CCAE i  els

ajuntaments de la comarca



6.- L’Ajuntament de Vila-sacra, en sessió plenària de 4 de gener de 2019 va aprovar el 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.

7.- En data 18 de juny de 2020 la cap de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable 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'Albanyà

Fonaments de dret

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

• Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic

• 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, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del

següent



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 Vila-sacra.

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 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. Sònia Martínez i Juli, 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 Vila-sacra per al seu coneixement i als efectes adients.

RECURSOS

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

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha dictada en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació, en els termes
que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient,



En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet



R/N:10/HV/ep (Núm. Exp: 2020/230)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT A ADOPTAR PER LA
JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a Expedient relatiu al conveni per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics

abandonats i la gestió i control de colònies de gats que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l'Ajuntament de l'ESCALA.- Aprovació.-

Fets

El decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals,

diu que correspon als ajuntaments o a les entitats locals supramunicipals, en el cas que els municipis els

hagi cedit les competències sota el principi de millora d'eficiència del servei, les funcions següents:

 Exercir la inspecció i vigilància dels animals de companyia.

 Establir un cens municipal d'animals de companyia compatible amb el sistema informàtic de gestió

única del registre general d'animals de companyia a Catalunya (ANICOM).

 Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment establiments de

venda, guarda, recollida i cria, i si s'escau comissar els animals de companyia.

 Confiscar  els  animals  de  companyia  si  hi  ha  indicis  de  maltractament,  presenten  símptomes

d'agressions  físiques,  desnutrició,  atenció  veterinària  deficient  o  si  romanen  en  instal·lacions

indegudes.

 Recollir  i  controlar  els  animals  de companyia  abandonats,  perduts  o  ensalvatgits  i  controlar  els

animals salvatges urbans.

 Han de disposar  de  centres  de  recollida  d'animals  abandonats  o  perduts  adequats  i  amb prou

capacitat pel municipi, o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals supramunicipals.

 S'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits, o si s'escau

sacrificats segons el que estableix l'article 11.2 del decret legislatiu.

 Per a la prestació d'aquest servei de recollida d'animals abandonats poden concertar-ne l'execució

amb entitats  externes,  preferentment  associacions  de  protecció  de  defensa d'animals  legalment

constituïdes o empreses especialitzades.



El Consell comarcal de l'Alt Empordà disposa, des de l'any 2000, d'un servei comarcal per a la recollida de

gossos i gats abandonats o perduts. Aquest servei es realitza a través d'un conveni de col·laboració amb

l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres i hi estan adherits, mitjançant conveni, la majoria dels

ajuntaments de la comarca.

Arrel del Pla de millora del servei de protecció dels animals aprovat pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt

Empordà el 26 d'abril de 2011 s'han introduït una sèrie d'accions de millora en el servei entre les quals

s'inclou una redefinició dels protocols de funcionament que no s’incloïen en el conveni de col·laboració amb

l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres.

En data 25 d'octubre de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal va aprovar la denúncia

dels anteriors convenis que havien subscrit 56 ajuntaments de la comarca, amb l'objecte de tramitar el nou

conveni amb les noves prestacions.

El 27 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la prestació del nou

servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats al qual s'hi poden

adherir  els  ajuntaments  de  la  comarca  interessats.  Igualment,  va  autoritzar  a  la  Junta  de  Govern

l’atorgament dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca que tinguin per objecte

acceptar la delegació específica de l’expressat servei.

El Ple del CCAE va aprovar, en data 26 de març de 2019, l'expedient per a la contractació del servei de

recollida d’animals domèstics abandonats o perduts i de gestió i control de colònies de gats, dividit en dos

lots: Lot 1, servei de recollida d’animals domèstics abandonats o perduts, i Lot 2, servei de gestió i control

de colònies de gats, i va convocar licitació per a l'adjudicació dels contractes. En data 17 de juliol de 2019, la

Presidència del Consell Comarcal, per avocació de la competència delegada en la Junta de Govern mitjançant

resolució de data 15 de juliol de 2015, va adjudicar ambdós lots a l’Associació Protectora d’Animals i Plantes

de Figueres.

Atès que l’Ajuntament de l’Escala, en sessió de Ple del dia 6 de setembre de 2019, va aprovar el conveni per

a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord amb

el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient s’ha informat favorablement la present resolució.



Per  part  dels  serveis  jurídics  del  Consell  Comarcal,  en  data  d’11  d’agost  de  2020,  s’ha  informat

favorablement l’aprovació del conveni.

Fonaments de dret

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques

(LPACAP).

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques a

• Catalunya (L26/2010).

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, de 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).

• Reial  Decret 781/1986, de 18 d’abril,  pel  qual s’aprova el  Text Refós de les disposicions legals

vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

• Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  que  aprova  el  Reglament  d’Organització,

Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

• 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).

• L’òrgan competent per adoptar el següent acord es la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret

de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del

següent:

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la

gestió i control de colònies de gats a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de

l’ESCALA.

Segon.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent del CCAE perquè realitzin tants actes i gestions

com calguin per executar el present acord.



Tercer.-     Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de l’ESCALA per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart. Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la

Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Cinquè.  Publicar el conveni íntegre en el BOP i al DOGC, de conformitat amb el que estableixen els articles

112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Sisé. 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.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada En dono fe,
de l'àrea de Medi Ambient,   La secretària,

Anna Palet Vilaplana            Cristina Pou Molinet



R/N:14/RG/mr (Núm. Exp:2020/1007)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació de la sol.licitud de subvenció al Organisme Autònom de Salut Pública de la

Diputació de Girona (DIPSALUT) per a projectes d’acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió.

Fets

1. DIPSALUT,  Organisme  Autònom  de  Salut  Pública  de  la  Diputació  de  Girona  té  oberta  una
convocatòria de Subvencions per a projectes d’acollida i inclusió social de joves en risc d’exclusió,
destinada a consells comarcals de la demarcació de Girona i ens que en depenen als que tenen
delagades les competències d’atenció social.

2. Les bases que regeixen aquestes subvencions es van publicar al BOP de Girona núm. 127, de 3 de
juliol de 2020.  

3. La convocatòria es va publicar al BOP de Girona núm. 129, de 7 de juliol de 2020.   

4. L'Àrea de Benestar Social d'aquest Consell Comarcal vol participar en aquesta convocatòria amb el
projecte de Creació d’un Servei d’Habitatge Temporal per a noies joves migrades soles majors de 18
anys per a les Comarques Gironines. L’import sol.licitat serà de 40,000€

5. El termini per a la presentació de les sol·licituds va finalitzar el 23 de juliol de 2020, cal tramitar la
sol·licitud a l'òrgan col·legiat competent en la propera sessió que celebri.

6. La Directora Tècnica de Benestar  ha informat  favorablement  a l’aprovació de la sol.licitud i  del
projecte de Creació d’un Servei d’Habitatge Temporal per a noies joves migrades soles majors de 18
anys per a les Comarques Gironines.

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).



• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és[la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret

de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019]

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

següent

ACORD

Primer.-  Aprovar la sol·licitud de subvenció presentada a l’ Organisme Autònom de Salut Pública de la

Diputació de Girona (DIPSALUT) amb el projecte de Creació d’un Servei d’Habitatge Temporal per a noies

joves migrades soles majors de 18 anys per a les Comarques Gironines, elaborat per l'àrea de Benestar

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea Benestar Social,

En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet



R/N:13/MT/mva (Núm. Exp:2020/745)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a Concessió d'una subvenció a l'Acústica per fomentar activitats musicals a la comarca

Fets

- Vist la sol·licitud de data 24 d’octubre de 2019 de Reg. E-2019-12222, del Sr. Xavier Pascual Bellosta de

col·laboració entre el Consell Comarcal amb el Festival Acústica de Figueres per l’any 2019.

- Atès que l’Acústica, amb 18 edicions ha esdevingut un dels festivals més importants del país. L’assistència

de públic ha estat d’unes 100,000 persones. L’estudi de l’impacte econòmic realitzat el 2019 conclou que

aquest esdeveniment repercuteix a la comarca prop de 2.900.000€, una xifra molt indicativa pel territori.

- D'aquest mateix estudi econòmic s'extreu que una tercera part de públic es desplaça al territori des de la
demarcació de Barcelona, sud de França, Tarragona i Lleida.

-  Per  això des  de  la  Presidència  del  Consell  Comarcal  es  veu necessari  incentivar  que continuí  aquest
esdeveniment a la Comarca de l'Alt Empordà.

- La Presidenta  del Consell Comarcal li atorga un ajut pel Festival Acústica de 6.000€ per l'impacte econòmic
que suposa aquest esdeveniment a la comarca.

- La tramitació de l'expedient no es va resoldre en l'any pressupostari 2019. Per la qual cosa s'ha hagut de
fer  una  modificació  de  crèdit  per  2020.  El  conveni  s'ha  de  signar  durant  l'any  2020  amb  l'aplicació
pressupostaria del vigent pressupost.

-  La partida de subvenció  nominativa a Pascual  Arts  Music SLU per el  festival  Acústica.  es  “Subvenció
Acústica 2019”.

- En el Ple de 26 de març de 2020 es va acordar aprovar la modificació de crèdit per Pascual Arts Music SLU
per el festival Acústica.

-Amb la finalitat de regular la subvenció sol·licitada s’ha de redactar un conveni, el que consta a l’expedient.



- Vist l'informe favorable de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa la concessió
d’una subvenció a l’Acústica per fomentar activitats musicals a la comarca.

- Vist la proposta del conseller de cultura en el qual proposa la concessió d’una subvenció a l’Acústica per
fomentar activitats musicals a la comarca.

Fonaments de dret

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 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).

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

locals  (ROAS).  Títol  3  (Activitat  de  foment  i  promoció  d’activitats  socials  i  econòmiques),  Capítol  1

(Subvencions), articles 118 a 129.

• Llei 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.

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 38/2003, de

17 de novembre, General de Subvencions.

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

ACORD

Primer.-  Concedir  la  subvenció  nominativa  sol·licitada  de  6,000€  a  Pascual  Arts  Músic,  SLU  amb NIF

B17887894.

Segon.-  Autoritzar  i  disposar la despesa de 6,000€ a Pascual  Arts Music,  SLU amb càrrec a l’aplicació

pressupostària 20.9201.48012 del pressupost 2020.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin

per executar el present acord.

Quart.-Donar-ne trasllat a l'empresa Pascual Arts Music SLU 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 delegat de cultura

Josep Maria Bernils Vozmediano

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventora, La secretària,

Anna Maria Macià Bové Cristina Pou Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1078)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.

L’Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de

l’Alt  Empordà, consideren convenient la  gestió,  direcció  i  coordinació  dels  Serveis  de Joventut des dels



serveis comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis

socials homogeni i eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies que forma part d’aquest conveni

marc i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

SAUS-CAMALLERA-
LLAMPAIES

848 2.000,00
€

195,04
€

2.195,04
€

2.000,00
€

440,96 € 2.440,96
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaïes per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar,  així  mateix,  l'import  de  l'aportació  de  l'Ajuntament  de  Saus-Camallera-Llampaïes  que

intervé al Conveni que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos

60.46210, del vigent pressupost, sent la quantitat de 2.195,04 €, per a l’any 2020 i de 2.440,96 €, per a

l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaïes, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o

efectuïn l’ingrés corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb

l’advertència que, si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es

deixarà de portar a terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp:2020/1071)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Peralada per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.

L’Ajuntament de Peralada un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,



amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Peralada que forma part d’aquest conveni marc i el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica.

MUNICIPI PREU ACTUAL
2020 2021

Increment
Quantitat
a pagar

Incremen
t

Quantitat  a
pagar

PERALADA 3000,00 € 500,00 € 3.500,00
€

500,00 € 4.000,00 €

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.



Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Peralada per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Peralada que intervé al Conveni que

fa referència a l’apartat anterior,  que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del  vigent

pressupost, sent la quantitat de 3.500,00 €, per a l’any 2020 i de 4.000,00 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.



Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Peralada, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1083)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Vila-Sacra per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.



L’Ajuntament de Vila-Sacra un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,

amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Vila-Sacra que forma part  d’aquest conveni marc i el

Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.



- una variable que es calcula per habitant empadronat.

ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

VILA-SACRA 709 2.000,00
€

163,07
€

2.163,07
€

2.000,00
€

368,68 € 2.368,68
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.



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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Vila-Sacra per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Vila-Sacra que intervé al Conveni

que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.163,07 €, per a l’any 2020 i de 2.368,68 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Vila-Sacra, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1082)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Vilamalla per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.



L’Ajuntament de Vilamalla un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,

amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Vilamalla que forma part d’aquest conveni marc i el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:



- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.

ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

VILAMALLA 1157 2.000,00
€

266,11
€

2.266,11
€

2.000,00
€

601,64 € 2.601,64
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

L’Ajuntament de Vilamalla va aprovar en sessió del Ple del dia 17 de juny de 2020, el conveni de delegació

de competències amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà dels serveis de tècnics de joventut.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).



• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Vilamalla per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Vilamalla que intervé al Conveni que

fa referència a l’apartat anterior,  que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del  vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.266,11 €, per a l’any 2020 i de 2.601,64 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Vilamalla, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1079)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Ventalló per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.

L’Ajuntament de Ventalló un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,

amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.



Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Ventalló que forma part d’aquest conveni marc i el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

VENTALLÓ 854 2.000,00
€

196,42
€

2.196,42
€

2.000,00
€

444,08 € 2.444,08
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Ventalló per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Ventalló que intervé al Conveni que

fa referència a l’apartat anterior,  que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del  vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.196,42 €, per a l’any 2020 i de 2.444,08 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Ventalló, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1077)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà, consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis



comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials

homogeni i eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que forma part d’aquest conveni marc

i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica.

MUNICIPI PREU ACTUAL
2020 2021

Increment
Quantitat
a pagar

Incremen
t

Quantitat  a
pagar

SANT  PERE
PESCADOR

4.000,00 € 500,00 € 4.500,00
€

500,00 € 5.000,00 €

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.



Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador que intervé al

Conveni que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del

vigent pressupost, sent la quantitat de 4.500,00 €, per a l’any 2020 i de 5.000,00 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.



Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal  així  com a l'Ajuntament  de Sant  Pere  Pescador,  sol·licitant-li  que accepti  el  càrrec  bancari  o

efectuïn l’ingrés corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb

l’advertència que, si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es

deixarà de portar a terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1076)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.



L’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà, consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis

comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials

homogeni i eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià que forma part d’aquest conveni

marc i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:



- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.

ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

SANT  MIQUEL
DE FLUVIÀ

746 2.000,00
€

171,58
€

2.171,58
€

2.000,00
€

387,92 € 2.387,92
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.



• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià que intervé al

Conveni que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del

vigent pressupost, sent la quantitat de 2.171,58 €, per a l’any 2020 i de 2.387,92 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o

efectuïn l’ingrés corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb

l’advertència que, si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es

deixarà de portar a terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1073)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Portbou per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.



L’Ajuntament de Portbou un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,

amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Portbou que forma part d’aquest conveni marc i el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:



- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.

ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

PORTBOU 1077 2.000,00
€

247,71
€

2.247,71
€

2.000,00
€

560,04 € 2.560,04
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.



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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Portbou per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Portbou que intervé al Conveni que

fa referència a l’apartat anterior,  que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del  vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.247,71 €, per a l’any 2020 i de 2.560,04 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Portbou, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1072)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Pontós per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.



L’Ajuntament  de Pontós  un dels  ajuntaments que hi  participen i  el  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,

amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Pontós que forma part d’aquest conveni marc i el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



MENYS  DE  500
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

PONTÓS 247 1.000,00
€

56,81 € 1.056,81
€

1.000,00
€

128,44 € 1.128,44
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Pontós per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Pontós que intervé al Conveni que

fa referència a l’apartat anterior,  que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del  vigent

pressupost, sent la quantitat de 1.056,81 €, per a l’any 2020 i de 1.128,44 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Pontós, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1070)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Navata per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.



L’Ajuntament  de Navata un dels  ajuntaments que hi  participen i  el  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,

amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Navata que forma part d’aquest conveni marc i el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

NAVATA 1313 2.000,00
€

301,99
€

2.301,99
€

2.000,00
€

682,76 € 2.682,76
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Navata per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Navata que intervé al Conveni que

fa referència a l’apartat anterior,  que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del  vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.301,99 €, per a l’any 2020 i de 2.682,76 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Navata, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1069)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Llers per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.



L’Ajuntament  de  Llers  un  dels  ajuntaments  que  hi  participen  i  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,

amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Llers que forma part d’aquest conveni marc i el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

LLERS 1239 2.000,00
€

284,97
€

2.284,97
€

2.000,00
€

644,28 € 2.644,28
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Llers per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Llers que intervé al Conveni que fa

referència  a  l’apartat  anterior,  que  anirà  a  l’aplicació  pressupostària  d’ingressos  60.46210,  del  vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.284,97 €, per a l’any 2020 i de 2.644,28 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Llers, sol·licitant-li  que accepti  el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1068)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Lladó per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.

L’Ajuntament  de  Lladó  un  dels  ajuntaments  que  hi  participen  i  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,

amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.



Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Lladó que forma part d’aquest conveni marc i el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

LLADÓ 787 2.000,00
€

181,01
€

2.181,01
€

2.000,00
€

409,24 € 2.409,24
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.



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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Lladó per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Lladó que intervé al Conveni que fa

referència  a  l’apartat  anterior,  que  anirà  a  l’aplicació  pressupostària  d’ingressos  60.46210,  del  vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.181,01 €, per a l’any 2020 i de 2.409,24 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Lladó, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1067)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Garriguella per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.



L’Ajuntament de Garriguella un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,

amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Garriguella que forma part d’aquest conveni marc i el

Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

GARRIGUELLA 840 2.000,00
€

193,20
€

2.193,20
€

2.000,00
€

436,80 € 2.436,80
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

L’Ajuntament de Garriguella va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia el dia 15 de maig de 2020, el conveni de

delegació de competències amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà dels serveis de tècnics de joventut.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.



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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Garriguella per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Garriguella que intervé al Conveni

que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.193,20 €, per a l’any 2020 i de 2.436,80 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Garriguella, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1065)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament d’Espolla per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.

L’Ajuntament  d’Espolla  un  dels  ajuntaments  que  hi  participen  i  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,



amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament d’Espolla que forma part d’aquest conveni marc i el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



MENYS  DE  500
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

ESPOLLA 425 1.000,00
€

97,75 € 1.097,75
€

1.000,00
€

221,00 € 1.221,00
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

L’Ajuntament d’Espolla va aprovar en sessió del Ple del dia 17 de juliol de 2020, el conveni de delegació de

competències amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà dels serveis de tècnics de joventut.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.



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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament d’Espolla per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament d’Espolla que intervé al Conveni que fa

referència  a  l’apartat  anterior,  que  anirà  a  l’aplicació  pressupostària  d’ingressos  60.46210,  del  vigent

pressupost, sent la quantitat de 1.097,75 €, per a l’any 2020 i de 1.221,00 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament d’Espolla, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1064)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Capmany per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.

L’Ajuntament de Capmany un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,



amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar  la relació  entre l’Ajuntament de Capmany que forma part  d’aquest  conveni  marc i  el

Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

CAPMANY 613 2.000,00
€

140,99
€

2.140,99
€

2.000,00
€

318,76 € 2.318,76
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

L’Ajuntament de Capmany va aprovar en sessió del Ple del dia 25 de juny de 2020, el conveni de delegaci ó

de competències amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà dels serveis de tècnics de joventut.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.



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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Capmany per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Capmany que intervé al Conveni

que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.140,99 €, per a l’any 2020 i de 2.318,76 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Capmany, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1063)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Cantallops per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.

L’Ajuntament de Cantallops un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,



amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Cantallops que forma part d’aquest conveni marc i el

Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



MENYS  DE  500
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

CANTALLOPS 313 1.000,00
€

71,99 € 1.071,99
€

1.000,00
€

162,76 € 1.162,76
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

L’Ajuntament de Cantallops va aprovar en sessió del Ple del dia 2 de juny de 2020, el conveni de delegaci ó

de competències amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà dels serveis de tècnics de joventut.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.



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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Cantallops per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Cantallops que intervé al Conveni

que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del vigent

pressupost, sent la quantitat de 1.071,99 €, per a l’any 2020 i de 1.162,76 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Cantallops, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1062)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Cadaqués per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.

L’Ajuntament de Cadaqués un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,

amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.



Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar  la relació entre l’Ajuntament de Cadaqués que forma part  d’aquest conveni marc i  el

Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

CADAQUÉS 2752 2.000,00
€

632,96
€

2.632,96
€

2.000,00
€

1.431,04
€

3.431,04
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

L’Ajuntament de Cadaqués va aprovar en sessió del Ple del dia 25 de juny de 2020, el conveni de delegaci ó

de competències amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà dels serveis de tècnics de joventut.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.



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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Cadaqués per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Cadaqués que intervé al Conveni

que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.632,96 €, per a l’any 2020 i de 3.431,04 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Cadaqués, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1061)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de Borrassà per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.

L’Ajuntament de Borrassà un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,



amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Borrassà que forma part d’aquest conveni marc i el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

BORRASSÀ 702 2.000,00
€

161,46
€

2.161,46
€

2.000,00
€

365,04
€

2.365,04
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de Borrassà per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Borrassà que intervé al Conveni que

fa referència a l’apartat anterior,  que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del  vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.161,46 €, per a l’any 2020 i de 2.365,04 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament de Borrassà, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp:2020/1060)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.

L’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà, consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis



comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials

homogeni i eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós que forma part d’aquest conveni

marc i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

AVINYONET
PUIGVENTÓS

1604 2.000,00
€

368,92
€

2.368,92
€

2.000,00
€

834,08
€

2.834,08
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

L’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós va aprovar en sessió del Ple del dia 27 de maig de 2020, adherir-se

al conveni delegació de competències, amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, dels serveis de tècnics de

joventut.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.



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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós que intervé

al Conveni que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210,

del vigent pressupost, sent la quantitat de 2.368,92 €, per a l’any 2020 i de 2.834,08 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o

efectuïn l’ingrés corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb

l’advertència que, si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es

deixarà de portar a terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1059)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament de l’Armentera per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.

L’Ajuntament de l’Armentera un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,



amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de l’Armentera que forma part d’aquest conveni marc i el

Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

L’ARMENTERA 937 h 2.000,00
€

215,51
€

2.215,51
€

2.000,00
€

487,24
€

2.487,24
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.



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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament de l’Armentera per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de L’Armentera que intervé al Conveni

que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.215,51 €, per a l’any 2020 i de 2.487,24 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal  així  com a l'Ajuntament de L’Armentera, sol·licitant-li  que accepti  el  càrrec bancari  o efectuïn

l’ingrés  corresponent  a  la  quantitat  liquidada,  seguint  les  condicions  de  pagament  habituals,  amb

l’advertència que, si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es

deixarà de portar a terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N:07/CC/lf (Núm. Exp:2018/1247)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a les renúncies d’imports del programa Treball i Formació 2018-20, realitzats en el període

de justificació econòmica.

Fets

En data 26 de setembre, des del Servei d'Ocupació de Catalunya, s'ha publicat l'Ordre TSF/156/2018, de 20
de setembre d‘enguany, que aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa
Treball i Formació 2018 – 20. En data 8 d’octubre, s’ha publicat la convocatòria per a l’any en curs, segons la
resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre de 2018.

En data 15 d’octubre de 2018, la Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà emet la resolució de
diferents  acords,  entre els quals  s’aprova  la Memòria del  programa i  la sol·licitud del  finançament del
programa Treball i Formació Alt Empordà 2018-20, al Servei d’Ocupació de Catalunya, per contractar a 31
persones per un import de 439.773,36€

En data 15 d’octubre de 2018, la Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà acorda sol.licitar al
Servei  Públic  d’Ocupació  el  finançament del  programa Treball  i  Formació Alt  Empordà 2018-20, per un
import de 439.773,36 €, segons el següent detall:

Experiència laboral i formació PANP 12 115.216,80 €

6 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes 112.560,00 €

Formació 6 persones *60 hores *7,38 €/hora 2.656,80 €

Experiència laboral i formació PANP 6 98.228,00 €

10 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 93.800,00 €

Formació 10 persones *60 hores * 7,38 €/hora 4.428,00 €

Experiència laboral i formació PRGC 12 38.405,60 €



2 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes
37.520,00 €

Formació 2 persones *60 hores *7,38 €/hora 885,60 €

Experiència laboral i formació PRGC 6 78.582,40 €

8 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 75.040,00 €

Formació 8 persones *60 hores * 7,38 €/hora 3.542,40 €

Experiència laboral i formació DONA

4 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte 75.040,00 € 76.811,20 €

Formació 4 persones * 60 hores * 7,38 €/hora 1.771,20 €

Coordinació i suport tècnic, línia COOR 32.529,36 €

1 contracte de 12 mesos / 1.633 h * 19,92 €/hora 32.529,36 €

Total 439.773,36 €

En data 14 de desembre de 2018, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya aprova la resolució
de finançament per un import  de 439.772,96  €.  La diferència  respecte  a l’import  sol.licitat  pel  Consell
Comarcal de l’Alt Empordà és de 0,40 €. Aquest import es correspon a la diferència entre l’import sol.licitat
per la línia COOR i l’import aprovat per la mateixa línia.

L’import aprovat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va ser de 439.772,96 €

Dels 30 contractes de treball finançats des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, se’n an cobrir 28. Per
això,es va renunciar al finançament d’aquests dos llocs de treball (un de la línia DONA 12 i un altra de la línia
PRGC) i es va retornar el 80 % de la bestreta.

L’import de les dues renúncies va ser de 29.025,60 € i el retorn de la bestreta de 23.220,48 € (80% de
29.025,60 €), segons el següent detall:

2 renúncies per no cobrir el lloc de treball Renúncia Retorn bestreta

Renúncia 1:
Experiència laboral i formació PRGC 6 9.822,80 € 7.858,24 €

1 contracte de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 9.380,00 €



Formació 1 persona *60 hores * 7,38 €/hora 442,80 €

Renúncia 2:
Experiència laboral i formació DONA

1 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contr. 18.760,00 € 19.202,80 € 15.362,24 €

Formació 1 persona * 60 hores * 7,38 €/hora 442,80 €

Total 29.025,60 € 23.220,48 €

El pressupost acceptat, segons acord de la Junta de Govern de 28 de maig de 2019 va ser el següent:

Experiència laboral i formació PANP 12 115.216,80 €

6 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes 112.560,00 €

Formació 6 persones *60 hores *7,38 €/hora 2.656,80 €

Experiència laboral i formació PANP 6 98.228,00 €

10 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 93.800,00 €

Formació 10 persones *60 hores * 7,38 €/hora 4.428,00 €

Experiència laboral i formació PRGC 12 38.405,60 €

2 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes 37.520,00 €

Formació 6 persones *60 hores *7,38 €/hora 885,60 €

Experiència laboral i formació PRGC 6 68.759,60 €

7 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 65.660,00 €

Formació 7 persones *60 hores * 7,38 €/hora 3.099,60 €

Experiència laboral i formació DONA

3 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte 56.280,00 € 57.608,40 €

Formació 3 persones * 60 hores * 7,38 €/hora 1.328,40 €

Coordinació i suport tècnic, línia COOR 32.528,96 €

Sol.licitat 1 contracte 12 mesos / 1.633 h * 19,92 €/h 32.529,36 €

Diferència amb l’import aprovat per la Generalitat CAT -0,40 €

Total 410.747,36 €



Ara ens trobem en la fase de justificació, i  cal  renunciar a les següents quantitats, pels motius que es
detallen:

Número
renúncia Línia

Concepte
renuncia

Import
renunciat

Bestreta     a
retornar
(80%)

Motiu

Renun. 3
PANP
12

Exp.
Laboral 516,43 € 413,14 €

Cost contracte José Aleman inferior
finançament.  Retorn  per  aplicar
criteri cost total acció = finançament
total.

Renun. 4
PANP
12 E. Laboral 18.760,00 € 15.008,00 €

Causa  xi  base  25  ordre
TSF/156/2018M.  Assumpció  Costals
Puig.
 0% formació, renúncia per motius
personals el 11/02/19

PANP
12 Formació 442,80 € 354,24 €

Causa  xi  base  25  ordre
TSF/156/2018M.  Assumpció  Costals
Puig
 0% formació, renúncia per motius
personals el 11/02/19

Total 19.202,80 € 15.362,24 €

Al gestor d’expedients hi consta la proposta del conseller delegat de l’àrea de Promoció Econòmica.
Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Promoció Econòmica s’ha informat favorablement el present Acord.

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 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).  Títol  3  (Activitat  de  foment  i  promoció  d’activitats  socials  i  econòmiques),  Capítol  I

(Subvencions), articles 118 a 129.

- 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).

- Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic. 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 estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (RLGS).

- Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre d‘enguany, aprova les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació 2018 – 20.

- Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

- L’òrgan competent per adoptar l’acord és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de Presidència
amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’ Alt Empordà,

proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Renunciar a l’import de 19.719,23 € del pressupost aprovat des del Servei Públic d’Ocupació de

Catalunya, pel programa Treball i Formació 2018, durant la fase de justificació, segons els motius detallats a

l’apartat d’antecedents. La renúncia 1 i 2, es van aprovar i tramitar durant l’inici del programa. El detall de

les renúncies de la fase de justificació són les següents:

Renúncia 3 516,43 €

Renúncia 4 19.202,80 €

Total 19.719,23 €

Segon.-  Retornar l’import de 15.775,38 €, que es correspon al 80% de la bestreta cobrada del finançament

renunciat de 19.719,23 €. Aquest retorn s’ha de fer en quatre ingressos, un per a cada renúncia.



Import

Retorn bestreta 3 413,14 €

Retorn bestreta 4 15.362,24 €

15.775,38 €

Tercer.-  Notificar aquest acord a la Directora del Servei Públic de Catalunya.

Quart.- Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics, el següent:

4.1) Ingressi en el compte corrent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, número 2100-1183-35-
0200135636, IBAN: ES3521001183350200135636, la bestreta cobrada dels imports renunciats per un
import de 15.775,38 € (80% de 19.719,23 €). És necessari que s'efectuïn dos ingressos diferents i que hi
consti  el  concepte  especificat  més  endavant,  atès  que  la  renúncia  correspon  a  línies  i  conceptes
diferents.  En el  cas de no fer-se d’aquesta manera podem tenir dificultats  en la liquidació final  del
programa. Els dos ingressos que s’han de fer són:

Primer.- Ingrés per un import de 413,14 € € (80% *516,43 €), a la línia PANP 12. És imprescindible
el següent concepte «Retorn bestreta 2018-PANP-12-SPOO-00052».

Segon.-  Ingrés  per  un import  de   15.362,24  €  (80% * 19.202,80  €),  a  la  línia  PANP 12 .  És
imprescindible el següent concepte «Retorn bestreta 2018-PANP-12-SPOO-00052».

4.2) Trameti a la cap de Promoció Econòmica, els documents justificatius dels dos ingressos descrits en el
punt anterior, amb la finalitat que ho comuniqui, segons els models oficials, al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.

RECURSOS

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

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha dictada en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació, en els termes
que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



Prenc raó

Cap d'intervenció

TOÑY ASENSIO

El conseller delegat, En dono fe
El secretari

Joan Cano Yañez                                          CRISTINA POU MOLINET



R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1057)

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà i l’Ajuntament d’Agullana per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un projecte que

consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura

d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.

Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen, en tots aquells

aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats, establint diagnòstics i elaborant i

executant els projectes i programes juvenils necessaris per a cada municipi.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el recolzament dels

diversos  ajuntaments  de  la  Comarca  que  hi  participen,  va  considerar  d’interès  la  delegació  de  les

competències municipals  en matèria  de Joventut,  assumint  genèricament  les  facultats  i  obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes en el conveni

que s’aprovi.

Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de cadascun dels

convenis  de delegació amb els  ajuntaments que hi  estiguessin interessats,  amb l'objecte de delegar al

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en matèria de polítiques de joventut, en

particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics de joventut, prestant els mateixos amb subjecció

als criteris d'homogeneïtat, qualitat, economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i

obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes

en el Conveni.



L’Ajuntament  d’Agullana un dels  ajuntaments que hi  participen i  el  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà,

consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des dels serveis comarcals,

amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i

eficient.

Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:

I. Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de l’àmbit territorial

del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la

LRJSP.

Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no tractant-se en

cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.

El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de delegació de

les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número 2020/763, i ara per tal de

poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament d’Agullana que forma part d’aquest conveni marc i el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.

Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement, per part dels

serveis jurídics.

Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat tenint en

compte el pressupost de despeses següent:

Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar el projecte i de

tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:

- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de 500 habitants,

entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també marquen les polítiques públiques

en matèria de joventut.

- una variable que es calcula per habitant empadronat.



ENTRE  500  I  5000
HABITANTS

2020 2021

Import
Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

AGULLANA 841 h 2.000,00
€

193,43
€

2.193,43
€

2.000,00
€

437,32
€

2.437,32
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el present acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

• 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).

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

• Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  publiques  de
Catalunya (“LRJPAPC”)

• Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

• 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 (“LRJSP”).

• Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

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.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i

l’Ajuntament d’Agullana per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament d’Agullana que intervé al Conveni que

fa referència a l’apartat anterior,  que anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210, del  vigent

pressupost, sent la quantitat de 2.193,43 €, per a l’any 2020 i de 2.437,32 €, per a l’any 2021.

Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i

Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la plena efectivitat

d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell

Comarcal així com a l'Ajuntament d’Agullana, sol·licitant-li que accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés

corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions de pagament habituals, amb l’advertència que,

si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es deixarà de portar a

terme el servei.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa l'article 112.2 de la

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons

articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons Disposició Addicional

9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



Assumptes urgents.- 

R/N:14/RG/mr (Núm. Exp:2020/761)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’acceptació de la sol·licitud de subvenció al Organisme Autònom de Salut Pública de la

Diputació de Girona (DIPSALUT) per al finançament d'inversions en equipament dels centres d'acció social

de la demarcació de Girona, ASIC.

Fets

1. Edicte d’aprovació de les bases de subvenció al Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de

Girona  (DIPSALUT)  per  al  finançament  d'inversions  en  equipament  dels  centres  d'acció  social  de  la

demarcació de Girona, ASIC, publicades al BOP de Girona núm. 98, de 22 de maig de 2018.

2. Edicte de convocatòria de Subvencions ASIC, destinada a consells comarcals i a consorcis d'acció/benestar

social per a inversions en equipament dels centres d'acció social de la demarcació de Girona,  publicades al

BOP de Girona núm. 31, de 14 de febrer de 2020 i a la seu electrònica de Dipsalut.

3. L'Àrea de Benestar Social d'aquest Consell Comarcal va participar en aquesta convocatòria amb l'objectiu

de poder subvencionar les despeses d'inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis

socials destinats a l'atenció de les persones beneficiàries de serveis socials. L’import sol.licitat és de 15,000€

4- En data 13 d’agost de 2020 s'ha publicat, a la seu electrònica de Dipsalut, la resolució de la convocatòria

de subvencions adreçades a Consells Comarcals i a Consorcis d'acció/benestar social per al suport econòmic

a les inversions en equipaments dels centres d'acció social de Girona (ASICC), en la qual s’atorga al Consell

Comarcal de l’Alt Empordà una subvenció per import de 15.000,00€

5-  La  Directora  Tècnica  de  l’Àrea  de  Benestar  Social  ha  informat  favorablement  a  l’acceptació  de  la

subvenció abans esmentada.



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).

• resolució  de  la  convocatòria  de  subvencions  adreçades  a  Consells  Comarcals  i  a  Consorcis

d'acció/benestar social per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'acció social

de Girona (ASICC)

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret de

Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

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

següent

ACORD

Primer.- Aceptar la subvenció atorgada per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona

(DIPSALUT), en el marc de la convocatòria de subvenció ASIC, destinada a consells comarcals i a consorcis

d'acció/benestar  social  per a  inversions en equipament dels  centres  d'acció  social  de  la  demarcació  de

Girona.

Segon.-  Consignar  l’ingrès  d’aquesta  subvenció  per  import  de  15.000,00€  a  l’aplicació  pressupostària

d’ingressos 40.46110 Dipsalut.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal per al seu

coneixement i als efectes legals adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

En dono fe,

La Secretaria,

Cristina Pou i Molinet


