
R/N:07/CC/lf  (Núm. Exp:2019/1356)

2.- PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a l’aprovació de la memòria modificada del programa TRFO 2019 – 20, atès

que l’import del finançament aprovat per la Generalitat de Catalunya va ser inferior a l’import

del finançament sol.licitat pel CCAE.

Fets

En data 13 de setembre de 2019, la Presidenta va Resoldre, entre altres

«Sisè.- Aprovar la memòria del programa Treball i Formació Alt Empordà 2019 - 21,
que s’adjunta com a annex 4.

Setè.- Sol·licitar el finançament del programa Treball i Formació Alt Empordà 2019 –
21, al Servei d’Ocupació de Catalunya, per contractar a 38 persones, per un import
de 582.941,66 €.»

En data 7 de novembre de 2019, es va rebre la resolució d’aprovació de la candidatura al
programa TRFO (RE 2019-12706). En la resolució d’aprovació es financen un número menor
de contractes que els sol·licitats. Concretament:

La línia PANP 12: es financen 8 contractes de 12 mesos, dels 13 sol·licitats.

La línia COOR: es financia 1 contracte de treball de 12 mesos, dels 2 sol·licitats. El
que no es finançat era un contracte de treball de 6 mesos.

En data 12 de novembre de 2019, la cap de l’àrea de Promoció Econòmica, emet un informe
proposant  criteris  de  reassignació  dels  contractes,  per  adaptar-se  a  la  disminució  dels
contractes  finançats  pel  programa  TRFO,  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  En  el  gestor
d’expedients, aquest informe s’ha pujat en data 7 d’abril.

En data posterior, es celebra una reunió amb els Ajuntaments afectats, que accepten els
criteris proposats i els qualifiquen d’objectius i coherents.

En data 18 de desembre de 2019, es tramet al programa TRFO, la memòria modificada i es
sol.licita  que  s’acceptin  les  modificacions,  derivades  de  la  disminució  de  l’import  del
finançament, en relació a l’import sol.licitat.



En data 26 de febrer d’enguany, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va
emetre la resolució de modificació, acceptant els canvis proposats.

Al  gestor  d’expedients  la  memòria  modificada  (Memòria_V2_modificada_definitiva),  la

primera  resolucio  d’aprovació  del  finançament,  la  segona  resolució  d’acceptació  de  la

modificació i la proposta del Conseller delegat de l’ àrea de Promoció Econòmica.

Per part dels serveis tècnics de l’ àrea de Promoció Econòmicas’ha informat favorablement

del 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 40/2015 del règim jurídic del sector públic.

• Llei 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).

• 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/2232/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019

en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació.

• Article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat  d’alarma

declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per



la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en virtut del qual es

declara  l’aixecament,  amb  efectes  a  partir  de  l’1  de  juny  de  2020,  dels  terminis

administratius suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

• 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, proposa a la Junta de

Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar la memòria modificada del programa Treball i Formació 2019 – 20, atès

que  l’import  del  finançament  aprovat  pel  programa  Treball  i  Formació  va  ser  inferior  a

l’import sol.licitat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Aquesta memòria ha estat aprovada

per resolució de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en data 26 de febrer

d’enguany, i substitueix la memòria inicial aprovada per Decret de Presidència, en data 13 de

setembre de 2019. La memòria modificada s’adjunta com a document annex.

Segon.- Comunicar aquest acord a la directora del 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.

El conseller delegat de l’ àrea de Promoció Econòmica                    En dono fe
        El secretari

Joan Cano Yañez                                                                        Cristina Pou Molinet



R/N: 05/KZ/rc (Núm. Exp: 2020/189)
ASSUMPTE: Compra de 20 PC i 40 pantalles.

3.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la compra de 20 PC, 40 pantalles, dos estacions de treball i 15 cables.

Fets

- Vist que el Consell Comarcal necessita renovar el parc d’ordinadors, tant fixes com portàtils,
i perifèrics associats.

- Vist que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acord de Ple de data 21 de maig de 2019
es va adherir al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL).

- Vist que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 29 d’octubre va aprovar per
unanimitat l’adhesió a l’Acord Marc per al subministrament d’equips informàtics i els serveis
de manteniment associats en les modalitats de compra i arrendament , amb o sense opció a
compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019/1406 del CCAE).

- Vist que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà te necessitat de renovar diferents equips
informàtics, corresponents als lots 1 i 9 PC’s de sobretaula, Sublot Avançat i5 d’aquest Acord
Marc.

- En relació al sistema d’adjudicació, la clàusula 38 del Plec de clàusules administratives de
l’Acord Marc estableix que «...Quan el valor estimat de l’encàrrec de provisió sigui igual o
superior a la quantia de 207.000€ IVA exclòs o llindar dels contractes harmonitzats establerts
en el  moment  de  la  petició  d’ofertes,  les  entitats  destinatàries,  amb caràcter  obligatori,
realitzaran petició d’oferta a totes les empreses seleccionades en l’Acord marc conforme al
procediment establert en la clàusula quaranta-setena d’aquest plec.»

-  Pel  present  encàrrec  de  provisió,  el  valor  estimat  és  de  16.165,80€  IVA  Exclòs.  En
conseqüència, estem per sota del llindar dels 207.000€ i l’Acord Marc ens permet adjudicar
directament a un dels adjudicataris.  En aquest cas,  proposem portar  a aprovació  aquest
contracte a l’empresa INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A, al considerar que els equips
que ofereix són els que assoleixen millor la relació qualitat/preu.

- Vist l’informe favorable emès per part del tècnic de l’àrea d’informàtica en data 03/03/2020.



Fonaments de dret

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

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS)

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

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

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic.

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

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

Per tot  això,  el  conseller  delegat  de l’Àrea d’informàtica,  proposa  a la Junta de Govern,
l’adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària INFORMATICA EL CORTE INGLES,
S.A (IECISA), amb NIF A-28855260, el subministrament dels bens següents: PC sobretaula i5
avançat – HP PD400 G5 20 unitats, Ampliació memòria 4Gb per PC 20 unitats, Monitor HP
EliteDisplay E223 40 unitats, en la modalitat de compra derivada d’acord marc, per un import
19.560,62€ (Iva inclòs) segons l’oferta presentada.

Segon.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  a  l’aplicació  pressupostària
20.9201.62600 d’Inversions d’Informàtica del vigent Pressupost.

Tercer.- Notificar el present acord a en quant empresa adjudicatària del contracte derivat de
l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics preferentment per e-notum al NIF A-
28855260 i al correu electrònic maribel_martinez@iecisa.com.

Quart.- Comunicar el present acord al departament de Serveis Econòmics d’aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

mailto:maribel_martinez@iecisa.com


Cinquè.-  Facultar  indistintament la presidenta,  Sra. Sònia Martínez Juli,  i  el  gerent , Sr.
Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calguin per
executar els presents acords.

Sisè.- Publicar aquesta contractació de l’Acord Marc en el Perfil del contractant del Consell
Comarcal i registrar el contracte en el RPC

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.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El Conseller delegat de l’àrea d’informàtica, Intervingut i Conforme

Víctor Martínez Puga L’interventor
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou i Molinet



R/N:14/RG/mr (Núm. Exp:2020/420)

4.- 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 convocatòria del 19è Concurs de Cartells del Dia Mundial

Sense Tabac per a l’any 2020

Fets

1-El Ple del Consell Comarcal en data 28 de novembre de 2017 va aprovar inicialment les

bases que han de regir el 19è Concurs de Cartells del Dia Mundial Sense Tabac per a l’any

2020. Aquestes bases han estat publicades al BOP núm. 23 d’1 de febrer de 2018 i al DOGC

núm. 7550 de 2 de febrer de 2018.

2- Que un cop finalitzat el termini d’exposició publica de les bases del concurs es pot tramitar

l’aprovació de la convocatòria del concurs a través d’un acord de Junta de Govern.

3-L’objecte del concurs és atorgar un ajut econòmic al guanyador del cartell més original.

4-En el concurs hi podran participar tots els alumnes de ESO dels centres d’ensenyament de

la comarca. La participació podrà ser a títol individual, grupal o col.lectiva.

5- Els treballs que es presentin hauran de ser inèdits. Al disseny s’haurà d’incloure el lema “El

tabac i la seva indústria no ens manipulen!”, la tècnica d’elaboració del cartell serà lliure en

format DIN A-3 i en 2 dimensions. Darrere de cada cartell hi constarà el(s) nom(s) i edat(s)

del autor(s), curs i nom del Centre. 

6- Els participants hauran de presentar la documentació requerida en el termini establert a

les  dependències  del  Consell  Comarcal  (c.  Nou,  48  -  17600  Figueres).  El  termini  de

presentació de cartells finalitza el dia divendres 19 de juny de 2020. No s’admetran treballs

presentats fora de termini.

7- El cartell guanyador i el(s) nom(s) i centre del(s) seu(s) autor(s) i el lliurament de premis

es tindran lloc el dia divendres 26 de juny de 2020, a les 13 h,  a la seu del Consell Comarcal.



8- La directora de l’Àrea de Benestar Social ha informat favorablement a l’aprovació de la

present convocatoria.

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).

• Bases del Concurs Comarcal de Cartells

• Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions

• Article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en virtut del qual es
declara  l’aixecament,  amb  efectes  a  partir  de  l’1  de  juny  de  2020,  dels  terminis
administratius suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

• 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 convocatòria del 19è Concurs de Cartells del Dia Mundial Sense Tabac

per a l’any 2020.

Segon.- Trametre la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BNDS) així
com també tots aquells formularis necessaris per a la seva inclusió en el Butlletí Oficial de la
Província (BOP). 

Tercer.- Consignar la dotació econòmica d'aquesta convocatòria per un import de 490,00 € a
l'aplicació  pressupostària  de  despeses  40.2311.22711  que  porta  el  nom  de  “Programa
Prevenció Drogodependències “ del pressupost vigent.



Quart.-  Facultar  indistintament la presidenta,  la senyora Sònia Martínez Juli,  i  el  gerent,
senyor Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes  i gestions com calguin
per executar els presents acords.

Cinquè.- Donar-ne coneixement a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal 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.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou Molinet



R/N:14/RG/mr (Núm. Exp:2020/774 )

5.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud d'una subvenció a l’Obra Social «La Caixa» d'acord amb el

Programa d’Interculturalitat i Acció Social convocatòria 2020.

Fets

1. La Fundació  Bancària  La Caixa,  a  través  de l’Obra Social  disposa d’un Programa
d’Ajuts  a  Projectes  d’iniciatives  socials  per  aquest  2020.  Dins  d’aquest  Programa
s'emmarca la línia, Interculturalitat i Acció Social.

2. Que la finalitat d'aquesta línia de subvenció  específica d’actuació Programa d’Ajuts a
Projectes  d’Iniciatives  Socials  té  en  compte  els  Objectius  de Desenvolupament
Sostenible i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i centra l’acció principalment en les
persones i les famílies més vulnerables amb l’objectiu d’erradicar la pobresa, facilitar
el desenvolupament integral i els processos d’inclusió social. Les convocatòries també
tenen com a finalitat  donar suport a processos i projectes d’acció social  per a la
millora de la convivència ciutadana i la cohesió social

3. L'Àrea de Benestar Social té intenció de concórrer a la convocatòria amb el projecte
que porta el  nom «Habiba Dones i  Salut Comunitària  a l’Alt  Empordà» té com a
objectiu general promoure l’equitat en l’exercici del dret a la salut i l’accés al sistema
de  salut  de  les  dones  d’origen  migrant  de  l’Alt  Empordà,  per  combatre  la
discriminació i els risc d’exclusió social en aquest àmbit.

4. El  projecte  que  presenta  l'Àrea  de  Benestar  Social  del  Consell  Comarcal  a  la
convocatòria i que porta el nom  «Habiba Dones i Salut Comunitària a l’Alt Empordà»
té un cost global de 53.164,00€  i sol·licita una   subvenció per aquest projecte de
39.674,00€ .

5. L’aportació estimada de recursos propis del  Consell  Comarcal  per aquest projecte
serà de 13.490,00€ que representa més del 25% mínim exigit a la convocatòria. 

6. La  directora  tècnica  de  Benestar  Social  ha  informat  favorablement  la  present
proposta.



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).

• Article  9 del  Reial  Decret 537/2020, de 22 de maig,  pel  qual es  prorroga l'estat
d'alarma declarat pel  Reial  Decret 463/2020, de 14 de març,  pel  que es declara
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19, en virtut del qual es declara l’aixecament, amb efectes a partir de l’1 de juny de
2020, dels terminis administratius suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de
14 de març.

• 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 juntament amb el projecte «Habiba Dones i Salut

Comunitària a l’Alt Empordà» en el marc de la convocatòria  de subvencions de projectes

d'iniciatives socials convocatòries 2020 de la Fundació Bancària l’Obra Social La Caixa.

Segon.- Notificar a la Fundació Bancària l’Obra Social La Caixa l’aprovació de la sol.licitud i

del projecte.



RECURSOS

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

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

En dono fe,
El Secretari,

Cristina Pou Molinet



R/N: 11/OS/jp (Núm. Exp: 2020/455)

ASSUMPTE: contractació de serveis per a la creació dels recursos digitals del patrimoni vinculat a la xarxa de camins
i senders de l’Alt Empordà, dins l’actuació Patrimoni Obert, inclosa en el PECT Natura, cultura i intel·ligència en
xarxa, cofinançat pel FEDER

6.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  de serveis  per  a  la  creació  dels  recursos  digitals  del
patrimoni vinculat a la xarxa de camins i senders de l’Alt Empordà, dins l’actuació Patrimoni
Obert, inclosa en el PECT Natura, cultura i intel·ligència en xarxa, cofinançat pel FEDER.- a)
Aprovació de l’expedient.- b) Convocatòria de licitació.- 

Fets

La cap de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal va emetre informe memòria de data 16

d’abril en què s’informava favorablement la contractació de de serveis per a la creació dels

recursos digitals del patrimoni vinculat a la xarxa de camins i senders de l’Alt Empordà, dins

l’actuació  Patrimoni  Obert,  inclosa  en  el  PECT  Natura,  cultura  i  intel·ligència  en  xarxa,

cofinançat pel FEDER.

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

La competència objecte del contracte és una competència delegada.

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars  i el plec de

prescripcions tècniques.

El  plec  de  prescripcions  tècniques  i  l’expedient  de  contractació  han  estat  informats

favorablement pels serveis jurídics de la corporació.

Existeix  crèdit  suficient  a  l’aplicació  30.4321.62212  del  vigent  pressupost  del  Consell

Comarcal.



Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General  de la Llei de

contractes de les administracions públiques.

• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de 30

d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.

• Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de  contractació

pública.

• Article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma

declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en virtut del qual es

declara  l’aixecament,  amb  efectes  a  partir  de  l’1  de  juny  de  2020,  dels  terminis

administratius suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

• 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 Turisme proposa a la Junta de Govern  l'adopció

del següents

ACORDS

Primer.  Aprovar  l’informe  memòria  emès  per  la  cap  de  l’àrea  de  turisme  del  Consell

Comarcal de l’Alt Empordà.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis per a la creació dels recursos digitals

del  patrimoni  vinculat  a  la  xarxa  de  camins  i  senders  de  l’Alt  Empordà,  dins  l’actuació

Patrimoni Obert, inclosa en el PECT Natura, cultura i intel·ligència en xarxa, cofinançat pel

FEDER.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació. 

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques  reguladors del contracte.



Cinquè.- Convocar, per procediment obert i tramitació ordinària, la licitació dels serveis per

a la creació dels recursos digitals del patrimoni vinculat a la xarxa de camins i senders de l’Alt

Empordà, dins l’actuació Patrimoni Obert, inclosa en el PECT Natura, cultura i intel·ligència en

xarxa, cofinançat pel FEDER, dividit en dos lots:

-  Lot  1:  Serveis  de  producció  de  recursos  digitals,  amb  un  pressupost  de  licitació  de

34.810,49 €, IVA inclòs, dels quals 28.769,00 € corresponen al preu del contracte i 6.041,49

€ a l’IVA, i una durada de  5 mesos

- Lot 2: Serveis de correcció, traducció i locució de textos, amb un pressupost de licitació de

30.491,03 €, IVA inclòs, dels quals 25.199,20 € corresponen al preu del contracte i 5.291,83

€ a l’IVA, i una durada de 100 dies.

Sisè.- Autoritzar  la  despesa derivada  de  la  present  contractació  per  un import  total  de

65.301,52 €, IVA inclòs, amb la periodificació següent:

LOT 1

Període Import, IVA exclòs IVA Import total

2020 28.769,00 € 6.041,49 € 34.810,49 €

LOT 2

Període Import, IVA exclòs IVA Import total

2020 25.199,20 € 5.291,83 € 30.491,03 €

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2.020 s’efectuarà

amb càrrec a la partida 30.4321.62212 del pressupost. 

Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil  del contractant del Consell

Comarcal per tal que en el termini de vint dies naturals a comptar des del dia següent a la

data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.



Vuitè.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per  a l’execució del present acord.

Novè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de Turisme del

Consell Comarcal.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi  a la via administrativa, es

podran interposar els recursos següents:

El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el

termini d'un mes comptat a partir  del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,

sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat

per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa

administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós

administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de

la  recepció  de  la  notificació  de la  desestimació,  quan aquesta  sigui  formulada  de forma

expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs

de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.

Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província

de Girona en el  termini  de dos mesos a comptar  des del  dia següent  al  de la recepció

d’aquesta notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

Agustí Badosa Figueras

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou Molinet



R/N://ag (Núm. Exp:2020/781)

7.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Cabanes.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de  recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article  42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

D’acord amb els articles 9.4 i 85 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003,
de  4  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d’organització  comarcal  de
Catalunya,  el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li deleguin els municipis.
Així  mateix, d’acord amb l’article  51 del Decret legislatiu  1/2009, de 21 de juliol,  pel  qual
s'aprova el  Text refós de la Llei  reguladora dels  residus,  el  Consell  Comarcal  pot  rebre la
delegació de les competències en matèria de gestió de residus.

El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix  la  delegació  de  competències per a  la  recollida  selectiva  de les  fraccions  d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments
de la comarca.

L’Ajuntament de Cabanes, en sessió plenària del 23 de desembre 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.

Correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en que intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vist  l’informe  favorable  de  la  cap  de  l’àrea  de  Medi  Ambient  i  l'informe  jurídic  emès  en
l'aprovació del conveni marc i que vincula a tots els convenis que es derivin del mateix.



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, 
- Article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma

declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma
per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en virtut del qual
es  declara  l’aixecament,  amb efectes  a  partir  de  l’1  de  juny de  2020,  dels  terminis
administratius suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

- 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  part  dels  serveis  tècnics  de  l’àrea  de  Medi  Ambient  s’ha  informat  favorablement  la

present resolució.

Per tot això, la consellera delegada de l’Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:

ACORDS:

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 Cabanes.

Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.



Cinquè.  Facultar indistintament la Presidenta, Sra. 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 Cabanes i a l'Àrea de Medi Ambient d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica

La consellera delegada de l’Àrea de Medi Ambient En dono fe
La secretària

Anna Palet i Vilaplana              Cristina Pou i Molinet



R/N:02/JMM/cn (Núm. Exp:2020/545)

8.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l'expedient

Expedient  relatiu  a  l’adhesió  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  al  servei  de

videoconferència per als ens locals LOCALRETMEET.- Aprovació.-

Fets

Vist que el Consorci Localret, que agrupa municipis i entitats municipalistes de Catalunya, té

atribuïdes  com  a  funcions  estatutàries,  entre  d'altres,  l’impuls  i/o  participació  en  el

desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels ens locals consorciats.

Atès el que disposa el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de

contractació pública, de salut i  gestió de residus sanitaris, de transparència,  de transport

públic i en matèria tributària i econòmica, en la seva disposició addicional tercera.

Atès el que disposa el nou apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases

de  règim  local  (LBRL)  introduït  pel  Reial  Decret  llei  11/2020,  de  31  de  març,  pel  qual

s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit  social  i  econòmic per fer front al

COVID-19.

Atès que el Consorci Localret ha posat en funcionament, un servei de videoconferència per

als ens locals, anomenat LOCALRETMEET, per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats a

distància, donant compliment al que estableix la disposició addicional tercera del Decret llei

7/2020, de 17 de març.

Atès que es tracta d’un servei sense cost, i que la seva durada inicial és de quatre mesos.

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà està interessat en utilitzar aquest servei per

poder celebrar les reunions dels seus òrgans col·legiats a distància i retransmetre en directe

les seves sessions plenàries.



Vistes les condicions generals d’ús del servei, establertes a l’annex 1 i les recomanacions
establertes en l’annex 2, d’aquest acord.

Vist l’informe del cap de l’àrea de noves tecnologies del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
de data 27 de maig de 2020.

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).

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

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

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• Article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma

declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en virtut del qual es

declara  l’aixecament,  amb  efectes  a  partir  de  l’1  de  juny  de  2020,  dels  terminis

administratius suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

• 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 Noves Tecnologies,  proposa a la Junta de

Govern, l'adopció del següent



ACORD

Primer.- Aprovar  l’adhesió,  durant  un  termini  inicial  de  4  mesos,  al  servei  de
videoconferència LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en funcionament per
celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al
que preveu la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març.

Segon.- Acceptar les condicions generals d’ús del servei LOCALRETMEET, que consten en
l’annex 1 d’aquest acord.

Tercer.- Adquirir el compromís de seguir les recomanacions per a la utilització del servei
establertes en l’annex 2 d’aquest acord.

Quart.- Designar el Sr. Marc Martí, cap de l’àrea de noves tecnologies del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, com a responsable d’exercir les tasques de comunicació i gestió del seu
espai de videoconferència, que consta en el formulari de l’annex 3.

Cinquè.- Autoritzar al Consorci Localret per a l’emissió de les sessions dels òrgans de govern
celebrades per videoconferència en el seu canal YouTube i, a aquests efectes, habilitar a
aquest Consorci com a encarregat del tractament de dades, en els termes que es fixaran en
el corresponent acord.

Sisè.- Comunicar aquests acords al Consorci Localret.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Noves Tecnologies,

En dono fe,
La secretària

Cristina Pou Molinet

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom VWEBABSIS de la

seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.



ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

Les  condicions  que  es  detallen  a  continuació  regeixen  el  funcionament  i  ús  del  servei

LOCALRETMEET (en endavant, el  Servei) que el Consorci Localret (en endavant,  Localret)

posa a disposició dels seus ens consorciats, incloent també el seu sector públic vinculat o

depenent (en endavant, “Ens”).

Aquestes condicions estaran vigents durant el període d’adhesió al servei, si bé Localret es

reserva el dret a actualitzar-les, per raons legals o per canvis en la prestació del  Servei.

Qualsevol modificació es comunicarà als interessats amb la màxima antelació possible en

relació a la data en que hagin d’entrar en vigor. En aquest cas, els  “Ens” podran sol·licitar

expressament la baixa del Servei. L'ús continuat del  Servei per part dels  “Ens” una vegada

hagin entrat en vigor les noves condicions significarà l'acceptació de les mateixes.

1. Objecte

1.1.-Mitjançant aquest servei, Localret posa a disposició dels “Ens” una eina que els permet

celebrar  i  retransmetre  en directe  sessions  dels  òrgans  col·legiats  a  distància  mitjançant

videoconferència.

1.2-LOCALRETMEET proporciona un servei de videoconferència basat en el programari  de

codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret, facilitant l’accés als “Ens”

que podran crear les sessions de forma autònoma.

En cas de requerir l’emissió en directe de la sessió, aquesta opció haurà de ser activada pel

coordinador a l’inici de la sessió. La transmissió en directe requereix addicionalment d’un

canal de Youtube com a plataforma per emetre en directe, amb aquesta opció activada.

L’  “Ens”  haurà d’utilitzar  per aquesta finalitat  el  seu propi  canal  o,  en  cas de  no poder

disposar-ne, sol·licitar a Localret la utilització del seu canal per emetre la sessió en directe.



1.3.-Els “Ens” que utilitzin el canal de Youtube de Localret per emetre les sessions, hauran

d’autoritzar a Localret per portar a terme aquesta emissió i, a aquests efectes, signaran el

corresponent acord per habilitar a Localret com a encarregat del tractament de dades.

Les sessions que s’emetin mitjançant el canal de Youtube de Localret no estaran a disposició

del públic un cop finalitzada la sessió.

2.- Accés i participació

2.1.- Localret acceptarà, llevat que concorri causa justificada, totes les sol·licituds d’adhesió

al servei.

2.2.- Els  “Ens” hauran d’establir una contrasenya per a les sessions dels òrgans col·legiats

associada a la seva entitat, contrasenya que oferirà a la resta de membres que participin a la

sessió dels òrgans col·legiats mitjançant la videoconferència. Els “Ens” són responsables de la

seguretat i ús apropiat de les seves contrasenyes. La contrasenya de cada sessió haurà de

ser diferent.

2.3.- El servei és gratuït, si bé els “Ens” hauran d'assumir tots els costos que els hi puguin

comportar les adequacions que hagin de fer per accedir al Servei, així com totes les despeses

de manteniment de les seves connexions i/o comunicacions.

2.4.- La utilització d'aquest servei requereix:

a)   Disposar  d’un  enllaç  a  Internet  de  mínim  4Mbps  estable.  Cal  preveure  que  la

connexió no s’estigui compartint amb cap d’altre usuari o servei en el moment de la

sessió.

b)  Disposar d’un mòbil  o una “tablet”  amb capacitat,  o un ordinador  amb càmera i

micròfon.



2.5.- En funció de la demanda del  Servei, i per tal de garantir la seva qualitat, Localret es

reserva la potestat d’habilitar unes franges horàries a la setmana per tal que els “Ens” puguin

sol·licitar la celebració de la seva sessió plenària. Donat que el nombre de plens en paral·lel

en cada franja horària són limitats, caldrà reservar franja horària amb un mínim d’antelació

de 96 hores. En cas que la franja sol·licitada no estigués disponible, Localret ho comunicarà

en un termini inferior a 24 hores, per tal que l’ “Ens” pugui triar una altra franja horària.

3.- Continguts

Els  “Ens”  es  comprometen  a  incorporar  en  les  seves  sessions  continguts  lícits,  veraços,

actuals  i  no  perjudicials  per  als  drets  de  tercers,  assumint  en  qualsevol  cas,  tota  la

responsabilitat pel seu incompliment o per infracció o reclamació de drets a tercers.

Els “Ens” hauran de vetllar perquè el contingut de les sessions no inclogui informacions que

puguin afectar als drets a l’honor i a la intimitat de les persones i així mateix, perquè es

respectin les garanties que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades. 

Per tant, Localret no assumeix cap responsabilitat  respecte el contingut de les sessions , ni

sobre la seva suficiència, validesa o àmbit d’extensió.

4. Incidències i/o interrupcions del servei.

4.1.- Localret no garanteix la total absència d'incidències i interrupcions en el  Servei i, en

conseqüència queda exclòs de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol classe

que poguessin derivar-se de les incidències i interrupcions en el normal funcionament del

Servei.

4.2.-  La  qualitat  del  servei  pot  dependre  de  la  qualitat  de  la  connexió  de  les  diferents

persones que s’hi connectin, de la càrrega de la xarxa o de servidors aliens al Servei.



4.3.- Localret es reserva el dret a modificar, suspendre, restringir o interrompre, temporal o

permanentment, l’accés i/o ús del Servei o de qualsevol part de la mateixa, en particular, a

títol enunciatiu i no exhaustiu, en les següents situacions:

a)  Quan  sigui  necessari  per  a  realitzar  labors  de  manteniment  i  actualització  de

continguts;

b)  Quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat de les operacions del

Servei, dels equips, sistemes o xarxes del Localret o de tercers sempre que afectin o

puguin afectar al Servei;

c)  Quan  així  ho  justifiquin  raons  operatives  pròpies  o  de  tercers  que  afectin  al

funcionament del Servei;

d)   Per fallades en les xarxes de telecomunicacions o talls del subministrament elèctric o

qualsevol altre supòsit de força major;

e)    Quan els “Ens” incompleixin les Condicions; o

f)     En cas que es detecti un error de seguretat o un accés no autoritzat al Servei.

4.4.-  Sempre que sigui  possible,  Localret anunciarà,  amb suficient antelació,  als  “Ens” la

suspensió i el termini aproximat de la no disponibilitat temporal del Servei.

4.5 La baixa del  Servei  no donarà dret als  “Ens” a cap tipus d’indemnització. Una vegada

donats de baixa del Servei, els “Ens” s’hauran d’abstenir d’utilitzar qualsevol part del Servei.

 



ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET

1.- Des del punt de vista dels requeriments legals de la sessió:

En defecte de previsió en el ROM, resulta jurídicament possible l’adopció d’un acord del Ple

municipal,  ja  en  sessió  telemàtica,  que  aprovi,  per  majoria  absoluta,  amb  caràcter

excepcional i per garantir el funcionament de les institucions locals durant l’estat d’alarma, la

celebració dels òrgans col·legiats  de la Corporació mitjançant videoconferència, o similars

que garanteixin la seguretat tecnològica i la participació en condicions d’igualtat[1]. 

Es  recomana  regular  en  aquest  acord  el  funcionament  i  desenvolupament  d’aquestes

sessions.

Durant la sessió i de manera continuada, cal identificar visualment i acústicament, mitjançant

vídeo i àudio, els assistents al ple.

En el cas que algun assistent es desconnecti per dificultats tècniques en les comunicacions,

es  posarà  en pausa  la  videoconferència,  i  es  reprendrà  la  sessió  en  el  moment  que el

secretari acrediti la visualització de tots els assistents.

2.- Per a l’òptim ús del servei es recomana:

a)      Realitzar un simulacre previ a la sessió.

b)      Condicionar un espai per a la realització de la  videoconferència, on no s'incorporin

elements externs de l'ambient.

c)      L’ús de l’app si es connecta des d’un telèfon mòbil, o els navegadors Chrome o

Chromium des de l’ordinador.



3.- En relació amb les tasques del coordinador es recomana:

a)      Reservar data i  hora de les sessions de plenari  que hagin de ser públiques i

d’emetre  en  directe  amb  la  màxima  antelació  a  Localret  a  través  de  l’adreça

meet@localret.cat.

b)      Configurar les sessions amb paraula de pas.

c)      El coordinador iniciarà les reunions silenciant el micròfon de tots els participants

(MUTE).

d) A  les  votacions,  el  conductor  de  la  sessió  donarà  la  paraula  ordenadament  als

participants que hagin d’emetre vot. Cal tenir present que les imatges poden no ser

visibles en tot moment.



ANNEX 3 DADES A DONAR D'ALTA A LA PLATAFORMA

Designació  de  la  persona  encarregada  d’exercir  les  tasques  de  gestió  i  control  de  la

plataforma 

Nom MARC

Cognoms MARTÍ PEIX

Càrrec Cap de l’àrea de Noves Tecnologies

Telèfon de contacte 972503088

Correu de contacte mmarti@altemporda.cat

A partir del que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us informem

que:

Finalitat principal del tractament: el Consorci Localret tractarà les dades aportades en

aquest formulari amb la finalitat de remetre-li convocatòries a actes, publicacions i qualsevol

altra informació institucional del Consorci Localret.

Legitimació del tractament: La legitimació d’aquests tractaments de dades personals es

basa en el consentiment de l’interessat.

Cessions de dades:  En el  marc  d’aquest  tractament,  les  seves  dades  no se cediran  a

tercers, a excepció d’obligació legal o judicial.

Drets de protecció de dades: Us informem que pot exercir els seus drets en relació amb

el tractament de les seves dades personals d’accés, rectificació i supressió, entre d’altres,

mailto:mmarti@altemporda.cat


presentant un escrit adreçat a l’Àrea Jurídica del Consorci Localret (C/Llacuna, 166 planta 9

08018 Barcelona), o bé, a través del correu dpd@localret.cat.

Informació ampliada de protecció de dades: Podeu consultar la informació addicional i

detallada sobre Protecció de dades, els seus drets i la Política de Privacitat del Cons

[1] En aquest sentit, la DA3ª Decret llei 7/2020, de 17 de març; art. 46.3 LBRL i la  Nota

Informativa  de  la  Direcció  General  de  Règim Jurídic  Autonòmic  i  Local  de  la

Secretaria d’Estat de Política Territorial

https://www.localret.cat/nota-de-premsa-les-entitats-locals-podran-celebrar-sessions-dels-

seus-organs-collegiats-per-mitjans-electronics/

https://www.localret.cat/nota-de-premsa-les-entitats-locals-podran-celebrar-sessions-dels-seus-organs-collegiats-per-mitjans-electronics/
https://www.localret.cat/nota-de-premsa-les-entitats-locals-podran-celebrar-sessions-dels-seus-organs-collegiats-per-mitjans-electronics/

