
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient  referent  a  l'acceptació  de  la  subvenció  al  Servei  Públic  d'Ocupació  de  Catalunya
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) relatiu a la convocatòria per a l'any 2019 de
les subvencions destinades a la continuïtat del Programa referent d’ocupació juvenil.

Fets

Atès que des de l’any 2014 i promogut per la Unió Europea, el Govern de la Generalitat de
Catalunya té aprovada l’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya a través de qual es posa en
marxa una cartera de serveis que dóna resposta a l'anàlisi realitzat juvenil. Un dels programes
desenvolupats ha estat la Xarxa d'Impulsors de Garantia Juvenil.

Atès que en aquests moments el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposa i aposta per un
nou programa, amb una nova figura que sigui referent d’ocupació juvenil en cada territori. Té
per  objectiu  principal  el  de  treballar  coordinadament  amb  els  diferents  dispositius  de  les
diferents Administracions Públiques que treballen amb les persones joves, per tal de donar la
millor atenció a la persona jove i oferir-li els recursos més convenients tenint en compte les
casuístiques personals i/o socials de cadascú.

Atès  que  les  bases  reguladores  d'aquesta  convocatòria  són  les  que  preveu  l'Ordre
TSF/200/2018,  de  29  de  novembre,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per  a  la
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’ocupació
juvenil.

Atès que s'ha aprovat  la RESOLUCIÓ TSF/2690/2019, de 9 d’octubre,  per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2019, per a donar continuïtat al Programa referent d’ocupació juvenil.
Aquesta convocatòria  també determina la distribució  territorial  (Annex I). En aquest  Annex
s'estableix que a la comarca hi haurà 3 tècnics que desenvolupin el programa:  dos per a la
comarca (Consell Comarcal) i un altre per Figueres.

Atès  que  el  Consell  Comarcal,  en  data  30  d’octubre  de  2019,  i  registre  d'entrada
9056/55818/2019,  va  sol·licitar  la  subvenció  esmentada  per  a  la  continuïtat  del  Programa
referent d’ocupació juvenil.

Atès que la subvenció que es sol·licita per part  del  Consell Comarcal  de l'Alt Empordà a la
convocatòria  per a l'any 2019 de les subvencions destinades a la continuïtat  del  Programa
referent d’ocupació juvenil és de 73.600,00 € (100% del cost dels contractes).

Atès  que,  en  data  2  de  desembre  de  2019, el  Servei  Públic  d'Ocupació  de  Catalunya
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), emet resolució en la qual atorga al Consell



Comarcal  de  l'Alt  Empordà  una  subvenció  de  73.600,00  euros per  establir  2  unitats
especialitzades en ocupació juvenil.

Fonaments de dret

• Atès  el  que  estableix  l’article  4.1.c)  del  Reial  Decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de

novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

• Correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,

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

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

serveis dels ens locals (ROAS).

• Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

de finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

• Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

• Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la

Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

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

públiques.

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

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Acceptar  la  concessió  de  la  subvenció  del  Servei  Públic  d'Ocupació  de  Catalunya

(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) relativa a la convocatòria per a l'any 2019 de

les subvencions destinades a la continuïtat del Programa referent d’ocupació juvenil i que es

destinarà a la contractació de 2 tècnics/ques del Programa, per un període de 12 mesos amb un

100% de jornada laboral, per  un import  de  73.600,00  €,  que anirà  a  la  partida  60.45100

GENCAT – SOC Expedient SOC040/19/00004, del Pressupost d'ingressos del Consell Comarcal

per a l’exercici de l’any 2019 i 2020.



Segon.- Notificar-ho al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Departament de Treball, Afers

Socials i  Famílies), així com a les àrees administratives de Serveis Econòmics i  de Joventut

d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als legals efectes adients.

Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió

que tingui lloc.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

Prenc raó,

Cap d'intervenció
Toñy Asensio Belmonte

La presidenta, En dono fe
 El secretari,

Sònia Martínez Juli Francisco Luis Muñoz Cameo

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

del Consell Comarcal del Alt Empordà.



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a acceptació d'una subvenció pel Foment i promoció de les polítiques socials

en matèria d'habitatge en l'àmbit comarcal en el marc de la convocatòria de la Diputació de

Girona.

Fets

Atès que l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal està cobrint l’atenció de la ciutadania de

tota la comarca, la qual cosa significa, que atén als 68 municipis que conformen la comarca de

l’Alt  Empordà per tal  de resoldre els seus dubtes,  realitzar  diverses peticions d’informació  i

assessorament en matèria d’habitatge, així com per la tramitació dels ajuts al lloguer, cèdules

d’habitabilitat, expedients de rehabilitació.

Atès que la Diputació de Girona vol donar suport econòmic als serveis comarcals que treballem

amb programes socials creant una subvenció a tal efecte.

Atès que en data 17 de maig del 2019 es va sol·licitar la subvenció, per un import de 17.850€ a

través  de  la  convocatòria  oberta  per  a  l'any  2019  de  Sol·licitud  de  subvenció  exclosa  de
concurrència pública.

Atès que en data 16 de setembre de 2019 l'Organisme de l'Àrea de Cooperació Local de la

Diputació de Girona, emet resolució en la qual atorga al  Consell Comarcal  de l'Alt Empordà

l'import  de  16.930  euros  per  tasques  relaciones  amb  les  polítiques  socials  d'habitatge  del

Consell Comarcal per a l'any 2019.

Vista la proposta favorable del conseller de l’Oficina Local d’Habitatge segons el qual proposa

l’acceptació  d'una  subvenció  pel  Foment  i  promoció  de  les  polítiques  socials  en  matèria

d'habitatge en l'àmbit comarcal en el marc de la convocatòria de la Diputació de Girona.

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).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea d’Habitatge, proposa a la Junta de Govern, l'adopció

del següent

ACORD

Primer.- Informar favorablement per tal que s'accepti la subvenció concedida per la Diputació

de Girona destinada a tasques relacionades amb les polítiques socials d'habitatge del servei

comarcal per a l'any 2019.

Segon.- Consignar l’import de  16.930€ que anirà a l’aplicació  pressupostària  25.46101, del

pressupost d'ingressos de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal per a l'exercici de l'any

2020.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.

Quart.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions

com calguin per executar el present acord.

Cinquè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea 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 l'àrea d’Habitatge,

En dono fe
Intervingut i conforme, El secretari,

L'interventor El secretari
Ernest Ruiz Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis d'elaboració i disseny d'una relació i valoració de

llocs de treball.- Correcció d'error material a l'acord d'adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 4 de febrer de 2020 es va disposar adjudicar el
contracte  dels   serveis  d'elaboració  i  disseny  d'una  relació  i  valoració  de  llocs  de  treball,
juntament amb l’elaboració d’un mètode d’actualització i manteniment.

S’ha constatat, amb posterioritat, que a la part expositiva de l’esmentat acord, concretament a
la taula amb la valoració de les ofertes presentades, s’ha omès la informació relativa a una de
les empreses que van concórrer a la licitació: D’Aleph Iniciativas y Organización SA. 

L'article 109.2 de la Llei 39/2015 permet a les administracions públiques rectificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, aritmètics o de fet dels seus
actes. 

Fonaments de dret

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

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

ACORD

Primer.  -   Rectificar l'errada comesa a l’acord d’adjudicació dels serveis d'elaboració i disseny
d'una relació i valoració de llocs de treball, esmenant l’ omissió detectada a la taula inclosa a la
part expositiva de l’acord, de manera que aquesta tindrà el contingut següent:



EMPRESES PUNTS

Fundació URV
25,46 punts

Consultores de Gestión Pública SL
35,92 punts

Marlli Consulting SL
39,83 punts

D’Aleph Iniciativas y Organización SA
41,60 punts

Nuevos Tiempos Consultores SL
43,20 punts

Rodríguez Viñals SL
46,50 punts

Segon.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea  de Recursos Humans,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo


