
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu  a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció de concurrència  no

competitiva  i  convocatòria  pública,  a  la  Diputació  de  Girona,  destinada  al

finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de

comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, per a

l’any 2020.

Fets

Atès que l'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la

Diputació de Girona ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (núm. 185 de 26

de setembre de 2019) les bases específiques reguladores de subvencions per al

finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de

comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines.

Atès que poden concórrer en aquesta convocatòria els consells comarcals inclosos

en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona que disposin d'una Oficina Jove.

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà disposa d'una Oficina Jove des de

l'any 2014 i en ella realitza activitats i projectes culturals.

Atès que l'Àrea de Joventut a través dels serveis de l’Oficina Jove desenvolupa el

Projecte “Trobada Empordà Jove”, que consisteix en una programació d’activitats

culturals que se celebra durant un cap de setmana del mes d'abril, on es promou la

relació entre els joves del conjunt de la comarca, estimulant la mobilitat, l’intercanvi,

la coneixença i la vivència d’una experiència diferent.

Atès que el Consell Comarcal sol·licitarà la subvenció esmentada  per al finançament

de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves

Atès que el finançament que es sol·licita a la Diputació de Girona és de  5.000,00 €.



Vist l'informe emès per Joan Salellas Soler, Tècnic de l'Àrea de Joventut i Esports del

Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Fonaments de dret

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

activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

• Decret legislatiu 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).

• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).

• 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.- Aprovar  la  sol·licitud  de  subvenció  de  concurrència  no  competitiva  i

convocatòria pública, que concedeix l'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies,

Esports  i  Benestar  de  la  Diputació  de  Girona,  destinada  al  finançament  de  les

Activitats i Projectes Culturals de les Oficines Joves, Capitals de Comarca i Municipis

de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, per un import de 5.000,00

€, per a l’any 2020.

Segon.- Donar-ne  coneixement  a  l’àrea  administrativa  de  Serveis  Econòmics

d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes de seguiment d’allò

acordat.

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  la  contractació  del  servei  de  vigilància  de  seguretat,  sense
armes, de la seu del Consell Comarcal a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria
de licitació.-

Fets

El Gerent del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 11 de desembre

de 2019 en què s’informa favorablement la contractació del servei de vigilància de

seguretat sense armes de la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, al c. Nou,

48, de Figueres.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquest servei per

tal d’assolir els objectius que s’indiquen en aquest informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència pròpia

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

plec de prescripcions tècniques.

El plec de clàusules administratives particulars ha estat informat favorablement pels

serveis jurídics de la corporació en data 18 de desembre de 2019.

Existeix  crèdit  suficient  a  l’aplicació  20920122703  del   pressupost  del  Consell

Comarcal.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

• Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general

de la llei de Contractes de les Administracions Públiques.

• Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a

la llei.

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

pública, en allò que no s'oposi a la llei.



Per  tot  això,  la  Presidenta  del  Consell  Comarcal  proposa  a  la  Junta  de  Govern

l'adopció del següents

ACORDS

Primer. Aprovar l’informe memòria del Gerent de data 11 de desembre de 2019

Segon.-  Iniciar  l’expedient  de  contractació  del  servei  de  vigilància  de seguretat

sense armes de la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei

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

prescripcions tècniques  reguladors de la contractació del servei.

Cinquè. Convocar la licitació del servei de vigilància de seguretat sense armes de la

seu  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  per  procediment  obert  i  tramitació

ordinària, amb un pressupost base de licitació de 37.214,70€, que més 7.815,09€ en

concepte del 21% d’IVA, fa un total  de 45.029,79€, i  una durada de dos anys,

prorrogables anualment fins a dos anys més.

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

de 45.029,79€,  amb la periodificació següent:

Període Import,  IVA exclòs Import IVA Import total

2020 15.506,12€ 3.256,28€ 18.762,40€

2021 18.607,35€ 3.907,54€ 22.514,89€

2022 3.101,23€ 651,26€ 3.752,49€

TOTAL 37.214,70€ 7.815,08€ 45.029,79€



La despesa derivada de la present contractació s’efectuarà amb càrrec a l’aplicació

20.9201.22703  del  pressupost,  de  forma   condicionada  a  l’existència  de  crèdit

adequat i suficient en els exercicis corresponents.

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

Consell Comarcal per tal que en el termini de quinze 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 el president 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  del  Consell

Comarcal

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La Presidenta,

Sònia Martínez Juli

En dono fe,
El Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’acceptació de la subvenció Departament de la Presidència de la

Generalitat de Catalunya d’acord amb la resolució PRE/1412/2019, de 17 de maig de

convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  pluriennals  Eurodistricte  per  al

desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Catala Transfronterer.

Fets

1-  Resolució  PRE/1412/2019,  de  17  de  maig per  la  qual  s'obre  la  convocatòria
corresponent  a  l'any  2019  per  a  la  concessió  de  les  subvencions  pluriennals
Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català
Transfronterer.

2- En data 3 de setembre de 2019 la junta de govern va convalidar la sol·licitud de
subvenció  juntament  amb  el  projecte  que  porta  el  nom  «Xarxa  de  treball
transfronterera  per  acollir  i  acompanyar  dones  migrades  a  l’Espai  Català
Transfronterer»

3- En data 28 de novembre de 2019,  la secretària general  de la Presidència ha
signat la resolució de concessió  de les subvencions Eurodistricte 2019 en la qual
s’atorga  una  subvenció  de  5.325,00€  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà.
(4.260,00€ any 2019 i 1.065,00€ any 2020)

4- La Directora Tècnica de Benestar ha emès informa favorable a l’acceptació de la
subvenció  concedida  pel  Departament  de  la  Presidència  de  la  Generalitat  de
Catalunya d’acord amb la resolució

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 de Benestar Social, proposa a la Junta de

Govern, l'adopció del següent;

ACORD

Primer.- Acceptar la subvenció de 5.325,00€ (4.260,00€ any 2019 i 1.065,00€ any
2020)atorgada a l'Àrea de Benestar d'aquest Consell Comarcal per dur a terme el
projecte que porta el nom “Xarxa de treball transfronterera per acollir i acompanyar
dones migrades a l’Espai Català Transfronterer»

Segon.-Aquest import s'ingressarà a l'aplicació pressupostaria d'ingressos 40.45061
«GENCAT  projectes  de  cooperació  Espai  Català  Transfronterer»  del  pressupost
vigent.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Àrea d’Intervenció de Fons 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,

Àlex Hernández González

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Aprovació del projecte d'obra per la canalització d'un rec-cuneta al sector nord del

Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà

Fets
1- El  Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà és titular  del  Centre de Tractament  de
Residus de l'Alt Empordà.

2- Un cop acabades les obres de la fase 1 del Centre de Tractament de Residus de
l’Alt Empordà  (CTR) i un cop finalitzada la urbanització de tot l’entorn, el Consell
Comarcal té la intenció de continuar amb la construcció de les instal·lacions que
formen part d’una segona fase.

3- Abans de l’execució del vial  de circumval·lació al CTR les aigües pluvials que
venen de la banda nord-est, passaven per una cuneta al voltant del camp de la zona
nord i travessaven l’antic vial amb una canonada soterrada. Al dur a terme el nou
vial  de circumval·lació, es va fer passar aquesta canalització oberta per l’interior
d’una zona del CTR on està previst de instal·lar-hi la depuradora de la fase 2, un
magatzem i el Centre de Protecció d’Animals. Únicament es van canalitzar els dos
punts d’encreuament amb el vial de circumval·lació, amb dos caixons prefabricats
de formigó armat i per la conducció de l’aigua pluvials de la resta de traçat, es va
fer l’excavació d’una rasa a cel obert que travessa l’àmbit que es destinarà al Centre
de Protecció d’Animals.

4- En data 29 de novembre de 2019 la senyora Trinitat Bonaterra Batlle, arquitecta
de l'àrea de serveis tècnics d’aquest Consell Comarcal, va elaborar el projecte per la
canalització d’un rec-cuneta al sector nord del Centre de Tractament de Residus de
l’Alt Empordà amb un pressupost total de 20.329,42 €.

5- Aquest projecte té com a objectiu definir i valorar les obres que s’han de dur a
terme per a la continuació d’una canalització d’aquest rec-cuneta al sector nord del
Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà (CTR).
Segons la proposta tècnica es tracta  de canalitzar uns 70 ml de rec obert amb una
canonada soterrada de PVC de Ø 80 mm amb dues arquetes registrables. Les obres



projectades  constitueixen  una obra  de  canalització  completa,  susceptible  de  ser
entregada a l’ús públic.

6-  En data 10 de desembre de 2020 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre
informe favorable a l’aprovació del projecte d’obra abans esmentat.

7- Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte, de conformitat amb allò
previst a l’article 231 de la Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic

8- L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern en virtut de les
delegacions acordades per aquest Consell Comarcal, en sessió plenària que va tenir
lloc el dia 27 de març de 2018.

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).

- Decret 375/88 sobre Control de Qualitat

- Real Decret 105/2008, Decret 161/2001 de 12 de juny, de modifcació del

Decret  201/1994 de  26 de juliol  sobre  Regulació  dels  enderrocs  i  altres

residus de la construcció.

- Decret 1627/97 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut.

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 inicialment el Projecte d’obra per la canalització d’un rec-cuneta al

sector nord del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà redactat en data

29 de novembre de 2019 per l’arquitecta d’aquest Consell  Comarcal,  la senyora

Trinitat Bonaterra i Batlle, amb un pressupost d'execució per contracte per import

total  de  20.329,42  €  IVA  inclòs,  amb  el  benentès  que,  si  durant  el  període

d’informació pública no es presentessin al·legacions, quedarà definitivament aprovat

sense necessitat de posterior acord.

Segon.- Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un termini de

30 dies hàbils,  mitjançant  la publicació d’anuncis  al  BOP, al  DOGC, a fi  de que



qualsevol  persona  interessada  pugui  presentar  les  al·legacions  que  consideri

oportunes.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Pedret i Marzà.

Quart.-  Publicar  aquest  acord  al  tauler  electrònic  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a Compra de 8 portàtils Lenovo ThinkPad L590 - 15.6" - i5 / 1.6
GHz - 8GB RAM.

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 de 2019
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 2 i 10 Portàtils, 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  5.823,60€ 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 SEMIC Effective IT Solutions, 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
08/11/2019.



Vist  l’informe  jurídic  favorable  emès  pel  TAG  del  Consell  Comarcal  del  Consell
Comarcal de l’Alt Empordà en data 11/12/2019

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  Servicios

Microinformàtica,SA (SEMIC), amb NIF A-25027145, el subministrament 8 portàtils

Lenovo ThinkPad L590 – i5 -8 GB RAM, en la modalitat de compra derivada d’acord

marc, per un import de 5.823’60 euros (IVA exclòs) i 7.046,56 euros (IVA inclòs)

segons l’oferta presentada dels béns següents :

8 Portàtils Lenovo ThinkPad L590 – 15.6 – 8GB RAM

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a l’aplicació pressupostària

20.9201.62600 del vigent Pressupost.



Tercer.- Notificar  el  present  acord  a  Servicios  Microinformàtica,SA  (SEMIC)  en

quant  empresa  adjudicatària  del  contracte  derivat  de  l’Acord  marc  de

subministrament  d’equips  informàtics  preferentment  per  e-notum  al  NIF  A-

25027145 i al correu electrònic ymoreno@semic.es.

Quart.- Comunicar el present acord  al departament de Serveis Econòmics d’aquest

Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients. 

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

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,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de tallers de gimnàstica per a persones

grans.- Adjudicació.- 

Fets

Per acord  de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2019 es va aprovar

l’expedient de contractació del servei de tallers de gimnàstica per a persones grans

en el marc de les activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies de la

comarca de  l’Alt  Empordà;   es  van aprovar  el  plec  de clàusules administratives

particulars i el plec de prescripcions tècniques i es va disposar convocar licitació per

procediment obert i tramitació ordinària.

Durant el  termini  de presentació de proposicions,  que va finalitzar  el  dia  12 de

novembre  de   2019,  es  va  presentar  una  única  oferta  per  part  de  l’empresa

DIVERSPORT SL.

El comitè d’experts va emetre informe de data 4 de desembre de 2019 sobre l’oferta

presentada, amb la valoració dels criteris subjectes a judici de valor.

La Mesa de Contractació, reunida en data 10 de desembre de 2019, va proposar

l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa DIVERSPORT SL  per tractar-se de

l’única oferta presentada.

L’esmentada empresa figura inscrita al  Registre Electrònic d’Empreses Licitadores

(RELI) i s’han comprovat les dades que hi consten.

Per acord de la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2019 es va  disposar

requerir a l’empresa la documentació a què fa referència la clàusula quinzena del

plec de clàusules administratives particulars.



L’empresa  DIVERSPORT  SL  ha  donat  compliment  en  temps  i  forma  al  referit

requeriment  i  ha acreditat  la  constitució  de  la  garantia  definitiva  per  import  de

1.259,22€

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 tot  allò que no

s’oposi a la Llei.

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

contractació pública.

Per tot això, el conseller delegat de l’àrea de Benestar proposa a la Junta de Govern

l'adopció del següent

ACORD

Primer.-Adjudicar el contracte del servei de tallers de gimnàstica per a persones

grans en el marc de les activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies

de la comarca de l’Alt Empordà a favor de l’empresa DIVERSPORT SL, amb NIF

B17711474, pel preu de 30.473,03€, IVA inclòs, dels quals 25.184,32€ corresponen

al preu del contracte i 5.288,71€ a l’IVA, i una durada de dos anys, amb possibilitat

de dues pròrrogues anuals.

Segon.-Disposar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació  amb  càrrec  a

l’aplicació 40.2311.22720 del pressupost amb la periodificació següent:

Anualitat Import  total,  IVA
exclòs

IVA Import  total,  IVA
inclòs

2020 12.592,16€ 2.644,35 15.236,51

2021 12.592,16€ 2.644,35 15.236,51

TOTAL 25.184,32€ 5.288,71 30.473,03€

La despesa derivada de la present contractació resta condicionada a l’existència de

crèdit adequat i suficient en els exercicis pressupostaris corresponents.

Tercer.-  Designar com a responsable del contracte la Sra. M. Rosa Guixé Valls,
directora de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal.



Quart  .-   Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar
des  de  la  notificació  del  present  acord  concorri  a  formalitzar  el  contracte
administratiu.

Cinquè.- Donar  trasllat  del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció

Sisè.  -   Publicar  l’adjudicació  i  la  formalització  del  contracte  en  el  perfil  del
contractant del Consell Comarcal.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'adjudicació dels Ajuts Individuals de Desplaçament de transport

obligatori i no obligatori per al curs 2019-2020.

Fets

Atès  que  el  Consell  Comarcal  té  delegades,  mitjançant  conveni  subscrit  amb el

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, amb data 18 de juliol de

2016, les competències de la gestió de transport i menjador a la comarca de l'Alt

Empordà. 

Atès que en data 16 d'abril de 2019 la Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt

Empordà i ratificat en sessió del Ple de data 21 de maig de 2019, va aprovar les

bases que regulen la convocatòria per la concessió dels Ajuts de Desplaçament,

Ajuts de transport col·lectiu i UEC pel curs 2019-2020.

S'han presentat al Consell Comarcal sol·licituds d'Ajuts Individuals de Desplaçament

obligatori i no obligatori, i sol·licituds que comprenen els tiquets de la UEC. Fins que

el Departament d'Ensenyament no ens comunica la Resolució dels alumnes que són

UEC les famílies adquireixen els tiquets de transport, una vegada tenim la Resolució

ens sol·liciten el pagament.

Atès que els alumnes que ho han sol·licitat reuneixen els requisits establerts a la

convocatòria.

Atès que les sol·licituds dels alumnes amb Ajut Individual de Desplaçament i els

alumnes amb tiquets de l'UEC sumen la quantitat de 20.976,54€.

Vist  l'informe favorable de  la  Cap d'Àrea dels  Serveis  de  cultura i  ensenyament

segons el  qual  proposa l'adjudicació dels ajuts  individuals de desplaçament i  els

tiquets de l'UEC per al curs 2019-2020.

Vista la proposta de la Consellera la qual proposa l'adjudicació dels ajuts individuals

de desplaçament i els tiquets de l'UEC per al curs 2019-2020.

Fonaments de dret

• Capítol II del títol II de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.



• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, que preveu

que els Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport

i menjador escolar. 

• Article  8  del  Decret  219/1989  que  estableix  la  possibilitat  d'establir  un

conveni individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent

comarca.

• En relació al conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat

de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de

competències quant a la gestió del transport escolar i per a la gestió del

servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d'ensenyament

de 18 de juliol de 2016.

• Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de

transport  en  els  centres  docents  públics  de  titularitat  del  Departament

d'Ensenyament.

• Articles 124 i 55 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el

Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens locals.

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

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de

Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Adjudicar els Ajuts Individuals de Desplaçament i els tiquets de l'UEC per

al curs 2019-2020, així com la quantitat atorgada segons detall adjunt.

Pare / Mare / Tutor NIF TOTAL CURS

EUGENIA PUNSET GURI 310G 403,56

EUGENIA PUNSET GURI 310G 403,56

MONICA CANO VILA 386X 403,56

GEMMA MERCE CATALAN 702F 403,56

GEMMA MERCE CATALAN 702F 403,56

MARIA DEL MAR SANCHEZ GUILLEN 873W 403,56



MARIA DEL MAR SANCHEZ GUILLEN 873W 403,56

AUSRA BEISYTE 526D 403,56

LAURA QUINTANA MONTES DE OCA 862G 403,56

JORDI PAGES GOU 763J 672,60

JORDI PAGES GOU 763J 672,60

ANNA CORSELLAS MUNTALAT 100N 403,56

ANNA VIVES DE RIALP 643L 269,04

MARTA CAIRO CALLIS 748W 269,04

MONICA BRUSES FRANZ 989Z 269,04

MONICA BRUSES FRANZ 989Z 269,04

ROCIO MORENO DE CASTRO 232M 941,64

ROSA MARIA CEBRIA PLUJA 257X 269,04

INES VIGO CASADEVALL 360B 269,04

INES VIGO CASADEVALL 360B 269,04

ESTER SERRADELL BERENGUER 059Y 269,04

ESTER SERRADELL BERENGUER 059Y 269,04

BIBIANA GIL MARTIN 872C 269,04

BIBIANA GIL MARTIN 872C 269,04

MONTSERRAT BAZAN RIOS 153T 269,04

MACEDONIO QUIÑONES ENCINAS 399F 807,12

ANNA CARDONA LOPEZ 663C 807,12

ANNA CARDONA LOPEZ 663C 807,12

ROCIO MORENO DE CASTRO 232M 941,64

ALBERT TEIXIDOR OLIVER 097E 1.345,20

CENTRE ESCOLAR EMPORDA 8945 874,38

ALEJANDRA ESCUDE MURILLO 538R 384,00

XAVIER ALBARRACIN BANCELLS 751W 210,00

REDOUAN ATTOU 822R 201,00

JUDIT CABEZOS PUERTOLLANO 560D 1.416,00

MONICA TORRENT BLANCO 777L 403,56

MONICA TORRENT BLANCO 777L 403,56

MARGARITA CHIAS TUDELA 530B 403,56

MARGARITA CHIAS TUDELA 530B 403,56

EDWIN SANCHEZ GARCIA 707J 807,12

EDWIN SANCHEZ GARCIA 707J 807,12

CELINE JEANNETTE MAZZILLI 985V 403,56

TOTAL   20.976,54



Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 20.976,54€ corresponent a tot el curs

2019-2020 amb càrrec a l'aplicació 35.3262.48000 corresponent al pressupost de

2020.

Tercer.- Comunicar aquest acord als centres d'ensenyament corresponents.

Quart.- Establir un únic pagament que s'abonarà a la família, una vegada rebudes
les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:

• L'aprovació  de  l'addenda econòmica corresponent  al  conveni  que aquest
Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  té  establert  amb  el  Departament
d'Educació i en funció de la quantia establerta.

• La  transferència  per  la  Generalitat  de  la  consignació  econòmica
corresponent. 

L'ajut s'aplicarà sempre i quan l'alumne hagi assistit al centre. Amb aquesta finalitat
els directors dels centres hauran de comunicar al Consell Comarcal les altes, les
baixes  i  les  modificacions  que  es  puguin  ocasionar  durant  el  curs  escolar.  Així
mateix, el director del centre quan finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts,
segons model que trametrà el Consell Comarcal.

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

Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal
per al seu coneixement i als efectes adients.

El conseller delegat de l'àrea d'Ensenyament,

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 resolució del menjador obligatori dels centres escolars públics
de la comarca per al curs 2019-2020.

Fets

D'acord amb les bases que regulen la convocatòria del menjador obligatori i ajuts
individuals de menjador per al curs 2019-2020, aprovades per acord de la Junta de
Govern de Local de data 16 d’abril de 2019 i ratificat pel Ple del Consell Comarcal de
data 21 de maig de 2019. (Expedient 2019/569).

La Junta de Govern Local, en sessió de 3 de desembre de 2019, va aprovar les
sol·licituds presentades de menjador obligatori dels centres escolars públics per al
curs 2019-2020.(Expedient 2019/1713).

A partir de l’aprovació de data 3 de desembre de 2019 s’han presentat al Consell
Comarcal  diverses sol·licituds de menjador escolar  obligatori  de centres escolars
públics per aquest curs 2019-2020 que compleixen els requisits de les bases.

Existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries 35.3263.22799 i
35.3263.48000.

Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/17922014 de 24 de
juliol  relatius  a  la  Delegació  de  competències  de  la  Generalitat  de  Catalunya al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà quant a la gestió del servei escolar de transport i
menjador en les quals explicita l'organització del transport escolar i  el finançament
per la prestació de serveis. 

Atès l'informe de la Cap de l’Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament, segons el
qual proposa l’estimació de les sol·licituds presentades i concedir la subvenció als
alumnes que els hi correspon el menjador gratuït.

D’acord amb la proposta de la Consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, segons
la qual proposa l’adjudicació del menjador gratuït per al curs 2019-2020.

Fonaments de dret

– Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
– Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu

que els Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i
menjador escolar.



– L'article  8  del  Decret  219/1989 que estableix  la  possibilitat  d'establir  un
conveni individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent
comarca. 

– Conveni  entre  el  Departament  d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de
Catalunya  i  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  per  a  la  delegació  de
competències quant a la gestió del transport escolar i per a la gestió del
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d'ensenyament
de 18 de juliol de 2016. 

– Bases  de  la convocatòria  del  menjador  obligatori  i  d'ajuts  individuals  de
menjador aprovades pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data
21 de maig de 2019.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent:

ACORD

Primer.- Estimar les sol·licituds presentades i concedir la subvenció als alumnes
que els hi correspon el menjador gratuït  segons Decret 160/1996 i segons les bases
aprovades per  acord de la Junta de Govern de Local de data 16 d’abril de 2019 i
ratificat  pel  Ple  del  Consell  Comarcal  de  data  21  de  maig  de  2019, i  que  es
relacionen a l'annex adjunt que forma part de la proposta.

Segon.-  Autoritzar la despesa de la diferència de menjador gratuït per l'import de
6.413,00 €  amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.48000 del pressupost
de  2020  i   l'import  de  8.370,42  €  amb  càrrec  de  l'aplicació  pressupostària
35.3263.22799 del pressupost de 2020, d'acord amb la relació següent:

ENS GESTOR ADJUDICACIÓ 2a ADJUDICACIÓ DIFERÈNCIA

AMPA ESC JOAN REGLA 19.324,80 23.485,00 4.160,20

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES 34.918,40 36.009,60 1.091,20

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA 6.547,20 7.638,40 1.091,20

AMPA ESC SALVADOR DALI 3.942,40 4.012,80 70,40

64.732,80 71.145,80 6.413,00

SERHS FOOD AREA, SL ADJUDICACIÓ 2a ADJUDICACIÓ DIFERÈNCIA

ESC TERESA DE PALLEJA 16.389,12 19.863,66 3.474,54

ESC CARME GUASCH 5.966,40 6.960,80 994,40

22.355,52 26.824,46 4.468,94

EUREST ADJUDICACIÓ 2a ADJUDICACIÓ DIFERÈNCIA



ESC JOSEP DE RIBOT OLIVAS 23.441,88 25.428,48 1.986,60

SERUNION ADJUDICACIÓ 2a ADJUDICACIÓ DIFERÈNCIA

ESC JOAQUIM GIFRE 16.276,48 18.191,36 1.914,88

TOTAL 126.806,68 141.590,10 14.783,42

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor del servei de menjador, i
es farà efectiu una vegada rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat
el mateix a:

- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell
Comarcal de l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció
de la quantia establerta.

- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.

L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i
quan l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre. 

Quart.- Establir que els ens gestors del servei de menjador hauran de comunicar al
Consell Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar
durant el curs escolar. Així mateix,  quan finalitzi el mes certificarà la destinació dels
ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.

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

Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal
per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica

La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament

Intervingut i conforme, En donofe,
L’Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de les  obres de recuperació del bosc de ribera de

l'Illa de l'Albanyà, al terme municipal de Torroella de Fluvià.- Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 12 de novembre de 2019 es va aprovar

l’expedient de contractació de les  obres de recuperació del bosc de ribera de l'Illa

de  l'Albanyà,  al  terme municipal  de  Torroella  de  Fluvià,  incloses  dins  l’operació

«Conservació,  foment i  desenvolupament del  patrimoni  natural  i  cultural  de l’Alt

Empordà», cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6; es

va aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte

i es va disposar convocar la licitació per procediment obert simplificat i tramitació

ordinària, amb un pressupost de licitació de 50.897,54€, IVA exclòs (61.586,02€,

IVA inclòs).

Durant el  termini  de presentació de proposicions,  que va finalitzar  el  dia  11 de

desembre  de  2019,  varen  presentar  oferta  les  empreses  següents:  E.  Fàbrega

Gestiona Obres SL, Alameda Torrent SLU, Arico Forest SLU i Artea Mediambient SL.

La Mesa de Contractació, reunida en data  17 de desembre de 2019, va procedir a

l’obertura del sobre únic de les pliques presentades telemàticament, a la qualificació

de la documentació presentada i,  després de comprovar que cap de les  ofertes

podia ser considerada anormalment baixa,  a  la seva valoració.

Efectuada la valoració de les ofertes, es va atorgar la següent puntuació:

Oferta  econòmica,  IVA
exclòs

Valoració
(fins a 30 punts)

E. Fàbrega Gestiona Obres SL
49.450,00€ 26,52 punts



Alameda Torrent SLU
54.637,42€ 28,80 punts

Arico Forest SLU
42.897,15€ 30 punts

Artea Mediambient SL
50.099,00€ 26,17 punts

La  Mesa  de  Contractació,  en  la  mateixa  sessió,  va  proposar  l’adjudicació  del

contracte a favor de l’empresa Arico Forest SLU per haver presentat l’oferta més

avantatjosa.

L’empresa Arico Forest SLU està inscrita al RELI i s’han consultat les dades que hi

consten.

Efectuat el corresponent requeriment, l’empresa Arico Forest SLU ha dipositat en

termini la garantia definitiva, per import de  2.144,86€. 

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.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern

l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Adjudicar el contracte de les obres de recuperació del bosc de ribera de

l'Illa de l'Albanyà, al terme municipal de Torroella de Fluvià, incloses dins l’operació

«Conservació,  foment i  desenvolupament del  patrimoni  natural  i  cultural  de l’Alt

Empordà, a favor de l’empresa Arico Forest SL, amb CIF núm. B17574799, per un

import de 42.897,15€, IVA exclòs (51.905,55€, IVA inclòs) i una durada de tres

mesos, prorrogables per un termini màxim de 25 dies.

Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import

total  de  51.905,55€,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  l’aplicació  30.4321.62208  del

pressupost de l’exercici 2020. 



Tercer- Designar com a director facultatiu de les obres, responsable del contracte,
director executiu de les obres  i  coordinador de seguretat i salut, el Sr. Josep Ramis
Pagès, enginyer industrial  col.legiat núm. 8573.

Quart.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini dels quinze dies hàbils següents
a  la  notificació  de  l’acord  d’adjudicació  concorri  a  formalitzar  el  contracte
administratiu.

Cinquè.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de
la notificació de l’adjudicació del contracte  presenti el Pla de Seguretat i Salut en el
Treball i en el termini de 30 dies comptats des de la formalització del contracte, el
programa de treball.

Sisè-  Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l’àrea  d’Intervenció  del
Consell Comarcal.

Setè.- Publicar l’adjudicació i formalització del contracte en el perfil del contractant
del Consell Comarcal.

Vuitè.-  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 Turisme,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo


