
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  pagament  de  la  quota  de  soci  corresponent  a  l'any 2016  de  SUMAR,
Empresa d'Acció Social de Catalunya en concepte de contraprestació dels serveis per part de
l'entitat.

Fets

ATÈS que en data 7 d'octubre de 2015, la Junta General del CASC va aprovar la dissolució i
liquidació del Consorci d'Acció Social de Catalunya (CASC), amb efectes a partir de 31 de
desembre de 2015.

ATÈS que en data 25 de novembre de 2015 la Junta General de SUMAR, Empresa d'Acció
Social S.L va aprovar acceptar la subrogació de tots els drets i obligacions del CASC, incloent
els contractes i convenis subscrits pel mateix, amb efectes econòmics i administratius a partir de
l'1 de gener de 2016.

ATÈS que en data 7 d'octubre de 2015 la Junta General de SUMAR, Empresa d'Acció Social
S.L va aprovar per unanimitat dels assistents les aportacions anuals dels socis de SUMAR com
a contraprestació dels serveis prestats.

VIST l'escrit del director general de SUMAR, senyor Estanis Vayreda i Puigvert amb registre
d'entrada número 9058 de data 3/10/2016 on és recull el catàleg de serveis de la societat segons
l'article 5 dels estatuts de SUMAR i concretament en el punt 5.1

Per  tant  l'aportació  econòmica  en concepte  de  contraprestació  a  la  prestació de serveis  del
catàleg de serveis de la societat per a l'exercici 2016 que correspon al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà és de 4.724,60 €   

VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar en data 23 de juny de 2016 en que
informa favorablement al pagament de la quota anual corresponent a l'any 2016 a SUMAR,
Empresa d'Acció Social.

Fonaments de dret

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

• 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.- Aprovar la prestació de serveis per a l'any 2016 que correspon al Consell Comarcal de
l'Alt Empordà com a soci de SUMAR, Empresa d'Acció Social. 

Segon.-  Reconèixer  l'obligació  i  ordenar  el  pagament  de  4.724,60  €  (QUATRE  MIL SET
CENTS  VINT-I-QUATRE  EUROS  AMB  SEIXANTA  CENTIMS)  a  SUMAR,  Empresa
d'Acció Social, amb domicili al C/ Pla de Salt, 18 Oficina 2 de Salt (17190). Aquest import
anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 40.2312.22799 del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar aquest acord a SUMAR, Empresa d'Acció Social, així com també al 'Àrea
d'Intervenció de fons d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 15 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'adjudicació de l'Ajut Individual de Desplaçament de transport obligatori i
no obligatori pel curs 2016-2017.

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 19 d'abril de 2016 la Junta de Govern  del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
va aprovar les bases que regulen la convocatòria per la concessió dels Ajuts de desplaçament i
ajuts TIC per el curs 2016-17.

Atès  que  els  alumnes  que  ho  han  sol·licitat  i  que  reuneixen  els  requisits  establerts  a  la
convocatòria, són els que estan relacionats en l'annex.

Atès que les sol·licituds d'ajuts individual de desplaçament sumen la quantitat de 26.551,36 €.

Autoritzar  la  despesa  de  26.551,36  €  corresponent  a  tot  el  curs  2016-2017  i  10.409,34  €
corresponent al període de setembre-desembre de 2016 amb càrrec a l'aplicació 35.3262.48000 i
una despesa  de 16.142,02  €  corresponent al període de gener a juny de 2017 amb càrrec al
pressupost de 2017.

Vist l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de cultura i ensenyament segons el qual proposa
l'adjudicació dels ajuts individuals de desplaçament per al curs 2016-2017.

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 per al curs 2016-2017 d'acord amb
l'annex adjunt que forma part de la proposta.

Segon.  - Autoritzar la despesa de 26.551,36 € corresponent a tot el curs 2016-17 i 10.409,34 €
corresponent al període de setembre-desembre de 2016 amb càrrec a l'aplicació 35.3262.48000 i
una despesa de  16.142,02 € corresponent al període de gener a juny de 2017 amb càrrec al
pressupost de 2017 d'acord amb la relació del annex.

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

Quart.- Establir que el pagament s'abonarà a la família, es fraccionarà per trimestres i es farà
efectiu una vegada rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:

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

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

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

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

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

Figueres, 22 de novembre de 2016

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



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 consistents en la redacció d'un estudi tècnic per a
la  implantació  del  servei  de  recollida  de  la  FORM  a  diversos  municipis  de  la  comarca.-
Rectificació de l'aplicació pressupostària.-

Fets

Per acord  de la Junta de Govern de data 1 de març de 2016 es va aprovar l'expedient  de
contractació dels serveis consistents en  la redacció d'un estudi tècnic per a la implantació del
servei de recollida de la FORM, es van aprovar el plec de clàusules administratives particular i
el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  es  va  disposar  convocar  la  licitació,  pel  procediment
negociat sense publicitat.

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data  25 d'octubre de 2016, va adjudicar
l'esmentat contracte de serveis a l'empresa ATC-SIG SL, amb NIF B61943809, per un import de
17.000,00€, IVA exclòs (20.570,00€, IVA inclòs).

S'ha constatat amb posterioritat que hi havia hagut un error en la determinació de l'aplicació
pressupostària a la qual s'havia d'imputar aquesta despesa.

La cap de l'àrea de Medi Ambient ha emès informe de data 15 de novembre de 2016 en relació a
l'esmentat error.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, permet a les administracions púbiques rectificar
en qualsevol moment els errors materials, aritmètics o de fet dels seus actes.

Fonaments de dret

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

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  la  rectificació  de  l'aplicació  pressupostària  que  consta  a  l'expedient  de
contractació dels serveis consistents en la redacció d'un estudi tècnic per a la implantació del
servei de recollida de la FORM a diversos municipis de la comarca,  rectificació consistent a
substituir  l'aplicació  45.1623.62900,  “Assistència  tècnica  CTR Alt  Empordà,  per  l'aplicació
45.1623.62902, “Assessoraments tècnics i altres instal.lacions”,



Segon.- Donar trasllat del present acord a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal

Figueres, 22  de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea Existeix crèdit adequat i suficient
de Medi Ambient La cap d'Intervenció,

Josep M.  Cervera i Pinart 

En dono fe,
La Secretària accidental,

Francesca Falcó i Roig



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 del projecte de condicionament de les mesures
de seguretat i millora de l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella, fase I, al
municipi de Llançà.- Aprovació del Pla de seguretat i salut.-

Fets

Per  acord de la  Junta  de Govern del  Consell  Comarcal  de  data  4 d'octubre  de 2016 es  va
adjudicar el contracte de les obres del projecte de  condicionament de les mesures de seguretat i
millora de l'accessibilitat del camí de la Gola a la Farella, fase I, al municipi de Llançà, a favor
de l'empresa Natur Grup Integral SL. El corresponent contracte es va signar en data 27 d'octubre
de 2016. 

L'empresa Natur Grup Integral SL ha presentat el Pla de seguretat i salut de l'obra.

El coordinador de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra, designat pel Consell Comarcal
a proposta de l'Ajuntament de Llançà, ha donat la seva conformitat a l'esmentat pla mitjançant
acta d'aprovació de data 9 de novembre de 2016

L'arquitecta del Consell Comarcal, mitjançant informe de data 11 de novembre de 2016, dóna
conformitat  també a la seva aprovació.

La cap de l'àrea de Turisme del Consell Comarcal, responsable del seguiment i execució del
contracte, ha emès informe de data 17 de novembre de 2016 en què es proposa l'aprovació del
Pla de seguretat i salut.

Fonaments de dret

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

• Reial  Decret  1627/1997,de  24  d'octubre,  pel  qual  s'estableixen  disposicions  mínimes  de
seguretat  i  salut en obres de construcció, modificat pel Reial  Decret 337/2010, de 19 de
març.

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

ACORD

Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres del projecte de condicionament de les
mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella, fase I,



al municipi de Llançà, presentat per l'empresa Natur Grup Integral SL, adjudicatària de l'obra.

Segon.  - Instar al contractista  per tal que comuniqui aquesta aprovació  així com l’obertura del
centre de treball a l’autoritat de Treball amb caràcter previ a l'inici de les obres

Tercer.- Notificar  el  present  acord  a  l'empresa  Natur  Grup  Integral  SL,  adjudicatària  del
contracte.

Figueres, 21 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea En dono fe,
de Turisme, La Secretària accidental,

Joaquim Felip i Gayolà Francesca Falcó i Roig



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  d'ajuda  a  domicili  del  Consell  Comarcal.-
Rectificació del pressupost de licitació.-

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 2 de novembre de 2016 va aprovar
l'expedient de contractació del servei d'ajuda a domicili del Consell Comarcal, va aprovar el
plec de clàusules administratives particulars i  el plec de condicions tècniques reguladors del
contracte i va disposar convocar la licitació per  a la seva adjudicació.

En data 11 de novembre de 2016 es va publicar l'anunci de la licitació en el BOP i en el perfil
del contractant.

S'ha detectat, amb posterioritat, que hi havia  un error en el pressupost de licitació del contracte
que figura a la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars i que es recull a
l'acord d'aprovació atès que mentre a l'informe tècnic de l'àrea s'havia establert un preu unitari
màxim de licitació de 16,15 €/hora, IVA exclòs (16,79€, IVA inclòs) en el plec de clàusules
administratives particulars i a l'acord d'aprovació de l'expedient  es va fixar com a pressupost de
licitació el de 16,79€/hora , IVA exclòs.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions  públiques,  permet  a  les  administracions  públiques  rectificar  en  qualsevol
moment els errors materials, aritmètics o de fet dels seus actes.

Fonaments de dret

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

• RD  1098/2001,  de  12  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de
contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).

• 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 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).

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

ACORD

Primer.  - Rectificar la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars regulador



del contracte del servei d'ajuda a domicili del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, així com
l'acord de la Junta de Govern de data  2 de novembre de 2016, en el sentit que el pressupost de
licitació del contracte es fixa en 16,15€/hora, IVA exclòs.

Segon.  - Publicar la present rectificació en el BOP i en el perfil  del  contractant del  Consell
Comarcal,  concedint  un nou termini  de presentació de proposicions de quinze dies  naturals
comptadors a partir de les referides publicacions.

Tercer.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per  a l'execució del present acord

Figueres, 22 de novembre de 2016

En dono fe,
El conseller delegat La Secretària accidental,
de l'àrea de  Serveis Socials

Alex Hernández González Francesca Falcó i Roig


