
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  l'aprovació  del  Programa  Treball  i  Formació  Alt  Empordà  del  Consell
Comarcal  de l'Alt  Empordà i  sol·licitud de finançament al  Servei  d'Ocupació de Catalunya.
Aprovació.-

Fets

En  data  9  de  novembre,  des  del  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya,  s'ha  publicat  l'Ordre
TSF/296/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del
Programa Treball i Formació i, en data 10 de novembre, s’ha publicat la convocatòria per a
l’any 2016 segons la resolució TSF/2496/2016.

En la present Ordre determina que els projectes que es presentin des del Consell Comarcal de
l’Alt  Empordà  hauran  de  ser  projectes  supralocals,  de  competència  comarcal,  que  no  es
corresponguin a llocs de treball estructurals i siguin d’interès social.

El termini per presentar la candidatura, via web, és el 21 de novembre.

En la reunió del l’11 de novembre, en la què varen participar el cap de servei de programes
d’oportunitats  d’ocupació  i  la  cap  de  secció  de  programes  d’ocupació  i  foment  de  la
contractació, varen informar que s’acceptarien tasques municipals sempre i quan es delegués la
competència al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Els Ajuntaments de Castelló d’Empúries, el Far d’Empordà, Fortià, Llançà, el Port de la Selva,
Portbou, Sant Pere pescador, Saus Camallera Llampaies, Viladamat, Vilafant i Vilamalla estan
interessats en participar en el programa Treball i Formació Alt Empordà. L’interés d’aquests
municipis està centrat en tasques de manteniment d’espais i edificis públics i tasques d’agent
cívic.

Per una altra banda, per regular la retribució dels contractes de treball es necessari subscriure's a
l'acord signat el 2016 per part de la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana
de Municipis, Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de
Catalunya, ratificat per la Mesa de Coordinació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya,
en  data  7  de  setembre  de  2016,  i  que  fixa  el  sou  brut  que  han  de  percebre,  així  com les
indemnitzacions per finalització de contracte.

S’adjunta l’informe favorable de la cap de promoció econòmica segons la proposta feta.

Fonaments de dret

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



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

 Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).  Títol  3 (Activitat de foment  i  promoció d’activitats
socials i econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

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

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

 Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

 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  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).

 Acord retributiu entre la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de
Municipis, Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors
de Catalunya, ratificat per la Mesa de Coordinació del Consell de Relacions Laborals de
Catalunya, en data 7 de setembre de 2016

 Ordre TSF/296/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació.

 Resolució  TSF/2496/2016  de  convocatòria  per  a  l’any  2016  per  a  la  concessió  de
subvencions del Programa Treball i Formació.

RESOLUCIÓ

Per tant, resolc:

ACORDS

Primer.-  Aprovar l'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a l'acord signat el 2016 per
part de la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, Comissió
Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, que regula la
retribució dels contractes de treball,  i   ratificat  per  la Mesa de Coordinació del  Consell  de
Relacions Laborals de Catalunya, en data 7 de setembre de 2016.



Segon.-  Acceptar les sol·licituds realitzades des dels Ajuntaments de  Castelló d’Empúries, el
Far d’Empordà, Fortià, Llançà, el Port de la Selva, Portbou, Sant Pere Pescador, Saus Camallera
Llampaies,  Viladamat,  Vilafant  i  Vilamalla relatives  a  incloure  en  el  Programa  Treball  i
Formació Alt Empordà, les tasques de manteniment d’espais i edificis públic i d’agent cívic.
Tercer.- Aprovar la memòria del programa Treball i Formació Alt Empordà, que s’adjunta en
un document annex.

Quart.- Sol·licitar  el  finançament  del  programa  Treball  i  Formació  Alt  Empordà  al  Servei
d’Ocupació de Catalunya  per  contractar  a  24 persones  per  una quantitat  de  395.200,00 €,
desglossat de la següent manera:

1) Experiència laboral línia A 234.500,00 €
10 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte 187.600,00 €
5 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 46.900,00 €
2) Experiència laboral línia B 131.320,00 €
6 contractes de 12 mesos * 18.760,00 €/contracte 112.560,00 €
2 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 18.760,00 €
4) Formació 1.380,00 €
20 hores de formació transversal * 23 persones * 3€/h
3) Coordinació 28.000,00 €
1 contracte de 12 mesos * 28.000,00 €/contracte
Total 395.200,00 €

Cinquè.- Destinar a les 23 persones contractades en les línies A i B d’experiència laboral per a
tasques de manteniment d’espais i edificis públics i tasques d’agent cívic, preferentment als 11
Ajuntaments inicialment interessats en participar en el programa i en aquells municipis del seu
entorn que ho sol·licitin, segons la relació que s’adjunta com annex.

Sisè.- Iniciar els tràmits per a què els Ajuntaments deleguin les competències municipals per a
les  tasques  de  manteniment  d’espais  i  edificis  públics  i  tasques d’agent  cívic  del  Programa
Treball  i  Formació  Alt  Empordà  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà.  La  delegació
d’aquestes competències haurà de tenir data anterior a l’inici de les contractacions.

Setè.- Iniciar els tràmits per aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i els 11 Ajuntaments inicialment interessats per a la realització del Programa
Treball  i  Formació Alt  Empordà del  Servei  d'Ocupació de Catalunya.  L’aprovació d’aquest
conveni haurà de tenir data anterior a l’inici de les contractacions.

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

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



Desè.- Notificar  aquest  acord  a  la  directora  del  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya,  als
representants  dels  Ajuntaments  inicialment  interessats,  i  a  les  àrees  de  Recursos  Humans  i
Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 

Figueres, 18 de novembre de 2016

El president, En dono fe
La secretària accidental,

Ferran Roquer Padrosa Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació de dos convenis, un conveni de col·laboració i un conveni de
delegació  de  competències,  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  els  Ajuntaments
interessats  per  a  la  realització  del  Programa  Treball  i  Formació  Alt  Empordà  del  Servei
d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà. - Aprovació.-

Fets

En  data  9  de  novembre,  des  del  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya,  s'ha  publicat  l'Ordre
TSF/296/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del
Programa Treball i Formació i, en data 10 de novembre, s’ha publicat la convocatòria per a
l’any 2016 segons la resolució TSF/2496/2016.

L’Ordre esmentada determina que els projectes que es presentin des del Consell Comarcal de
l’Alt  Empordà  hauran  de  ser  projectes  supralocals,  de  competència  comarcal,  que  no  es
corresponguin a llocs de treball estructurals i siguin d’interès social.

En la reunió de l’11 de novembre, en la què varen participar el cap de servei de programes
d’oportunitats  d’ocupació  i  la  cap  de  secció  de  programes  d’ocupació  i  foment  de  la
contractació, varen informar que s’acceptarien tasques municipals sempre i quan es delegués la
competència al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Els Ajuntaments de Castelló d’Empúries, el Far d’Empordà, Fortià, Llançà, el Port de la Selva,
Portbou, Sant Pere Pescador, Saus Camallera Llampaies, Viladamat, Vilafant i Vilamalla estan
interessats inicialment en participar en el programa Treball i Formació Alt Empordà. L'interès
d’aquests municipis està centrat en tasques de manteniment d’espais i edificis públics i tasques
d’agent cívic.

En data 18 de novembre el President de la Corporació va emetre una resolució i va adoptar els
següents acords: 

«Primer.- Aprovar l'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a l'acord signat el 2016 per
part de la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, Comissió
Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, que regula la
retribució dels contractes de treball,  i   ratificat  per  la Mesa de Coordinació del  Consell  de
Relacions Laborals de Catalunya, en data 7 de setembre de 2016
Segon.- Acceptar les sol·licituds realitzades des dels Ajuntaments de  Castelló d’Empúries, el
Far d’Empordà, Fortià, Llançà, el Port de la Selva, Portbou, Sant Pere Pescador, Saus Camallera
Llampaies,  Viladamat,  Vilafant  i  Vilamalla relatives  a  incloure  en  el  Programa  Treball  i
Formació Alt Empordà, les tasques de manteniment d’espais i edificis públic i d’agent cívic.



Tercer.- Aprovar la memòria del programa Treball i Formació Alt Empordà, que s’adjunta en un
document annex.

Quart.-  Sol·licitar  el  finançament  del  programa  Treball  i  Formació  Alt  Empordà  al  Servei
d’Ocupació de Catalunya  per  contractar  a  24 persones  per  una quantitat  de  395.200,00 €,
desglossat de la següent manera:

1) Experiència laboral línia A 234.500,00 €
10 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte 187.600,00 €
5 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 46.900,00 €
2) Experiència laboral línia B 131.320,00 €
6 contractes de 12 mesos * 18.760,00 €/contracte 112.560,00 €
2 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte 18.760,00 €
4) Formació 1.380,00 €
20 hores de formació transversal * 23 persones * 3€/h
3) Coordinació 28.000,00 €
1 contracte de 12 mesos * 28.000,00 €/contracte
Total 395.200,00 €

Cinquè.- Destinar a les 23 persones contractades en les línies A i B d’experiència laboral per a
tasques de manteniment d’espais i edificis públics i tasques d’agent cívic, preferentment als 11
Ajuntaments inicialment interessats en participar en el programa i en aquells municipis del seu
entorn que ho sol·licitin, segons la relació que s’adjunta com annex.

Sisè.- Iniciar els tràmits per a què els Ajuntaments deleguin les competències municipals per a
les  tasques  de  manteniment  d’espais  i  edificis  públics  i  tasques d’agent  cívic  del  Programa
Treball  i  Formació  Alt  Empordà  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà.  La  delegació
d’aquestes competències haurà de tenir data anterior a l’inici de les contractacions.

Setè.-  Iniciar els tràmits per aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i els 11 Ajuntaments inicialment interessats per a la realització del Programa
Treball  i  Formació Alt  Empordà del  Servei  d'Ocupació de Catalunya.  L’aprovació d’aquest
conveni haurà de tenir data anterior a l’inici de les contractacions.

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

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

Desè.-  Notificar  aquest  acord  a  la  directora  del  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya,  als



representants  dels  Ajuntaments  inicialment  interessats,  i  a  les  àrees  de  Recursos  Humans  i
Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.»

És urgent aprovar els dos convenis, el de delegació de competències i el de col·laboració, per
trametre’ls el més aviat possible als Ajuntaments inicialment interessats,  atès que els convenis
han d’estar  aprovats abans de la contractació dels participants prevista pel 30 de desembre de
2016.

S’adjunta l’informe favorable de la cap de promoció econòmica segons la proposta feta.

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 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels  ens  locals  (ROAS).  Títol  3  (Activitat  de  foment  i  promoció  d’activitats  socials  i
econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

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

• Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

• 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 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).

• Acord retributiu entre la  Federació de Municipis de Catalunya,  l'Associació Catalana de
Municipis, Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de
Catalunya,  ratificat  per  la  Mesa  de  Coordinació  del  Consell  de  Relacions  Laborals  de
Catalunya, en data 7 de setembre de 2016

• Ordre  TSF/296/2016,  per  la  qual  s’aproven les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions del Programa Treball i Formació.

• Resolució  TSF/2496/2016  de  convocatòria  per  a  l’any  2016  per  a  la  concessió  de
subvencions del Programa Treball i Formació.

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 el conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i els Ajuntaments interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt
Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà, el qual s’adjunta
com a annex.

Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els
Ajuntaments interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del
Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà,  el qual s’adjunta com a annex.

Tercer.- Sotmetre el present acord al proper Ple que tingui lloc per a la seva ratificació.

Quart.- Facultar al president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i al gerent, Sr. Josep M. Marcé i
Company perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per dur a terme els presents acords.

Cinquè.- Notificar aquests acords als representants dels 11 Ajuntaments inicialment interessats,
i a l’àrea d’Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 

Figueres, 29 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

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  al  servei  de  neteja  de  les  dependències  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà.- a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Fets

El gerent del Consell Comarcal ha emès informe de data 26 d'octubre de 2016, justificatiu de la
necessitat i les característiques de la contractació del servei de neteja de les dependències del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà

S'han  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei.

Fonaments de dret

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

• Reial  Decret  817/2009,  de 8 de maig,  que desenvolupa parcialment  la  Llei  30/2007,  de
contractes del sector públic.

• 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).

• Directiva 2014/24 UE del Parlament Europeu i el Consell sobre contractació pública.

Per tot això, el president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar,  d'acord  amb  allò  disposat  a  l'article  110  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient
de contractació administrativa que té per objecte el servei de neteja de les dependències del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Segon.-  Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques adjunts a la proposta, reguladors de la contractació del servei esmentat.

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte, per procediment obert,  d'acord
amb allò previst a l'article 157 i següents del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.



A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de
licitació és de 38.335€, IVA exclòs, per al lot 1 i de 16.665 €, IVA exclòs, per al lot 2.

El  termini  d'execució  del  contracte  serà  de  dos  anys  a  comptar  des  de  la  data  de  la  seva
signatura i es podrà prorrogar per un període d'un any més.

Quart.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació corresponent a l'exercici 2017 per
un import màxim de 42.520 € €, que inclou l'IVA i les possibles modificacions, amb càrrec a
l'aplicació 20.9201.22700 del pressupost.

Cinquè.– Anunciar la present licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal i en el
BOP de Girona.

Sisè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de vint-i-sis dies  naturals a comptar des del
dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP i en el perfil del contractant.

Setè.- 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

El president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,

Ferran Roquer i Padrosa

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'ordenament  del  retorn  del  sobrant  de  les  despeses  derivades  de  la
contractació de les obres corresponents al projecte de construcció de pas per a vianants: GR92,
GR11 i Itinerànnia en el municipi del Port de la Selva. Projecte Pla de Foment.

Fets

Atès que en data 9 de juny de 2015 es va aprovar el conveni de  col·laboració entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament del Port de la Selva, per a la gestió i execució de les
accions municipals en l'àmbit del projecte foment del valor turístic dels espais naturals protegits
de l'Alt Empordà, potenciant el turisme actiu i sostenible. Actuació consistent en  l'adequació,
renovació, ampliació i connexió de xarxa de senders i carrils bici.

Atès que l'Ajuntament del Port de la Selva en data 29 de març de 2016 va fer un ingrés al
Consell Comarcal per import de 138.205,70€ amb la referència "aportac. Pla de Foment"

Atès que segons la clàusula tercera de l'esmentat conveni especifica que: « En el cas que es
produeixi una baixa en l'adjudicació del contracte per a l'execució de l'actuació, aquesta baixa
serà aplicada de forma proporcional a l'aportació de l'ajuntament.»

Atès que en data 4 d'octubre de 2016  es va adjudicar  el  Projecte de construcció de pas per a
vianants : GR-92, GR-11 i Itinerànnia al municipi del Port de la Selva  per un import total de
85.535,51 €   .

Atès que en data 27 d'octubre de 2016 es va signar el contracte amb la UTE «Cap de Creus,
Catalana  d'Infraestructures  i  Serveis  Associats-Excavacions  Montserrat-Unió  Temporal
d'Empreses, Llei 18/1982 de 26 de maig» per l'execució de les obres corresponents al projecte
de construcció de pas per a vianants : GR-92, GR-11 i Itinerànnia en el municipi del Port de la
Selva per un import total de 85.535,51 € (70.690,50 € + 14.845,01€ (21%IVA))

Atès que l'ajuntament del Port de la Selva en data 29 de març de 2016, havia fet una aportació
de  138.205,70€,  i per tant la diferència amb el preu d'adjudicació final és de  52.670,19 €.

Atès l'informe favorable de la Cap d'Àrea de Turisme.

Fonaments de dret

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

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

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



- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- 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  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del  govern  local

(LMMGL).

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

ACORD

Primer.-Aprovar la devolució de 52.670,19 €, a l'Ajuntament del Port de la Selva corresponent
a la baixa de l'adjudicació del contracte del Projecte de construcció de pas per a vianants : GR-
92, GR-11 i Itinerànnia al municipi del Port de la Selva.

Segon.- Notificar el present acord a l'àrea d'intervenció i a l'Ajuntament del Port de la Selva

Figueres, 29 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de turisme,

Prenc raó, En dono fe,
Cap d'intervenció, La Secretària accidental,

Toñy Asensio Belmonte 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 Acceptació d'una subvenció, per a la contractació d'un AODL per impulsar
l'estratègia de valorització dels recursos territorials de l'Empordà. exp. G-008/16

Fets

Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 30 d'agost de
2016,  va  aprovar  el  pla  de  treball  de  l’agent  d’ocupació  local  (AODL)  per  portar  a  terme
l’impuls de l’estratègia de valorització dels recursos territorials de l’Empordà  i sol·licitar al
Director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), del Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya, una subvenció d’import 27.045,55 euros, per a la renovació de la
contractació de l'Eva Teixidor Frou com AODL . 

Atès que en data 25 d'octubre de 2016  s'ens ha notificat la resolució del Director del Servei
d’Ocupació de Catalunya que atorga al Consell Comarcal de l’Alt Empordà la subvenció de
27.045,55 euros destinats a finançar fins el vuitanta per cent dels costos laborals anuals, d’acord
amb l’establert a la base 58 de l’Ordre EMO/258/2014, de  5 d'agost, derivats de la pròrroga de
contractació de la Sra. Eva Teixidor i Frou ,  amb DNI 40323529K, pla de treball  impuls a
l’estratègia de valorització del recursos territorials de l’Empordà com a agent d’ocupació i
desenvolupament local per un període de 12 mesos (Exp. G-008/16) 

Atès l'informe positiu de la Cap d'Àrea de turisme

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

ACORD

Primer.- Acceptar  la  subvenció  de  27.045,55  €  (vint-i-set  mil  quaranta  cinc  euros  amb
cinquanta cinc cèntims) del Servei d’Ocupació de Catalunya per l’any 2016, per a la renovació
de  la  contractació  de  l’Eva  Teixidor  Frou,  amb  DNI  40323529K,  com agent  d’ocupació  i
desenvolupament local per un període de 12 mesos (EXP. G-34/15)

Segon.- Consignar  l'ingrés  a  l'aplicació  pressupostària  d'ingressos  30.45020  del  present
pressupost.

Tercer.- Donar trasllat a  l'Àrea de Recursos Humans i a l'Àrea d'Intervenció.



Quart.- Transmetre  la  documentació  acreditativa  d’inici  de  la  subvenció  per  tal  que  la
Subdirectora General de Polítiques Actives d’Ocupació efectuí la proposta de pagament .

Figueres, 29 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de turisme,

Prenc raó, En dono fe,
Cap d'intervenció, La Secretària accidental,

Toñy Asensio Belmonte Francesca Falcó i Roig


