
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la concessió d'una subvenció a l'Acústica per fomentar a activitats musicals a
la comarca 2016.- 

Fets

-  En  data  1  de  desembre  de  2016  (RE2016/11555)  PASCUAL  ARTS  MUSIC,  SLU
organitzadora del festival Acústica a la ciutat de Figueres sol·licita una subvenció de 5.000€ per
fomentar activitats musicals a la comarca per l'any 2016

- Que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió ordinària de data de 26 de juliol
de  2016  acorda  l’aprovació  del  Pressupost  general  de  la  Corporació,  així  com  les  Bases
d’Execució del mateix, que s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm 153.
de 13 d'agost de 2016.

 - Atès que el Pressupost de la Corporació preveu  per l'any 2016 la subvenció nominativa  de
5.000€ amb càrrec a la partida 20.9201.48012, amb títol “Subvenció Acústica 2016”.

- Que amb la finalitat de regular la subvenció sol·licitada s'ha de redactar un conveni, el que
consta a l'expedient.

- Vist l'informe de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa la concessió
d'una subvenció a l'Acústica per fomentar activitats musicals a la comarca l'any 2016.

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).  Títol  3  (Activitat  de  foment  i  promoció  d’activitats  socials  i
econòmiques), Capítol 1 (Subvencions), articles 118 a 129.

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

reguladora de les hisendes locals.
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2016, aprovades  el 26 de juliol de

2016.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.-  Concedir  la  subvenció  de  5.000€  a  PASCUAL  ARTS  MUSIC,  SLU  amb  NIF
B17887894



Segon.-  Autoritzar  la  despesa de 5.000€ a   PASCUAL ARTS MUSIC,  SLU amb càrrec  a
l'aplicació pressupostària 20.9201.48012 del pressupost del 2016.

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

Quart.-  Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.

Cinquè.- Donar-ne trasllat a l'empresa Pascual Arts Music, SLU i l'Àrea d'Intervenció de Fons
del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 13 de desembre de 2016

Intervingut i conforme,
L'interventor
Ernest Ruiz Garcia

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 DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació del servei de presa de mostres  i realització dels assaigs de les
aigües i gasos de dipòsit controlat de l'Alt Empordà.  Fusió, per absorció, de l'empresa Iproma
Catalunya  SL,  adjudicatària  del  servei,  amb  l'empresa  Investigación  y  Proyectos  Medio
Ambiente SL.

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 10 de maig de 2016, va acordar
adjudicar el contracte del servei de presa de mostres i realització dels assaigs de les aigües i
gasos del dipòsit controlat de l'Alt Empordà a favor de l'empresa Iproma Catalunya SLU, amb
CIF núm. B-61291761.

En data 27/10/16 va tenir entrada al Registre General del Consell Comarcal un escrit en què
se'ns  comunicava  la  fusió  per  absorció  d'Iproma  Catalunya  SLU  per  part  de  l'empresa
Investigación y Proyectos Medio Ambiente SL.

S'ha  incorporat  a  l'expedient  l'escriptura  de  fusió  per  absorció  de  societat  íntegrament
participada,  atorgada a Castelló en data  20 de setembre de 2016.

Resta acreditada a l'expedient la solvència econòmica i  tècnica de l'empresa Investigación y
Proyectos Medio Ambiente SL.

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.

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

ACORD

Primer.- Acceptar la subrogació de l'empresa Investigación y Proyectos Medio Ambiente SL,
amb CIF B12227492, en els drets i  les obligacions derivades del contracte subscrit  entre el
Consell Comarcal i l'empresa Iproma Catalunya SLU, com a adjudicatària del servei de presa de
mostres i  i realització dels assaigs de les aigües i gasos del dipòsit controlat de l'Alt Empordà.

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



Figueres, 20 de desembre de 2016
En dono fe,

El conseller delegat de l'àrea La Secretària accidental,
de Medi Ambient

Josep M, Cervera Pinart 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'intervenció en família  extensa.  Pròrroga del
contracte.-

Fets

La Presidència del Consell Comarcal, en data 29 de desembre de 2014, va adjudicar el contracte
del servei d'intervenció en família extensa del Consell Comarcal, a favor de l'entitat Fundació
Acció Social Infància (FASI), amb CIF núm. G65212789, pel preu anual de 71.909,00€, IVA
exempt.

El contracte es va formalitzar en data 1 de gener de 2015 i la seva durada era dos anys amb
efectes des del dia de la seva signatura i  amb possibilitat de pròrroga per un any més.

A data 31 de desembre de 2016 finalitza la durada del contracte

La directora tècnica de l'àrea de Benestar, en data 12 de desembre de 2016, ha emès informe en
el  qual   proposa  la  pròrroga contractual  prenent  com a base la  prestació satisfactòria dels
serveis objecte del contracte.

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 desnvolupa parcialment la Llei 30/2007
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

ACORD

Per tot això, la Junta de Govern adopta per unanimitat el següent acord:

Primer.- Prorrogar, en els seus propis termes i pel termini d’un any, el contracte administratiu per a
la prestació del servei d'intervenció en família extensa del Consell Comarcal

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l'1 de gener de 2017  fins al 31 de
desembre de 2017.

Segon.- Donar-ne trasllat a l'interessat, així com també a l'àrea administrativa d’Intervenció de
Fons d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.



Figueres, 13 de desembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea
de Serveis Socials, 

Àlex Hernández González

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 del servei de coordinació i monitoratge de transport escolar.-
Requeriment de documentació a l'oferta més avantatjosa.- 

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 18 d'octubre de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de coordinació i monitoratge de transport escolar; es van aprovar el plec
de  clàusules  administratives  i  el  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  reguladors  del
contracte i es va disposar convocar la licitació, per procediment obert i tramitació ordinària.

Per  acord de la Junta  de data  8 de novembre de 2016 es va rectificar el  plec  de clàusules
administratives particulars i es va obrir un nou termini de presentació de proposicions. 

Durant  el  termini  de  presentació  de  proposicions  es  varen  presentar  les  ofertes  següents:
Actiescola  SLU; Diversport  SL; Serveis Educació No Formal SL i Serunión SA.

La Mesa de Contractació, reunida en data 13 de desembre de 2016, va proposar  l'adjudicació del
contracte a l'empresa Actiescola SLU, amb CIF núm.  B17456336, representada pel Sr. Alfons
Martí Reig, amb DNI núm. 77912472-H, per  haver presentat  l'oferta més avantatjosa.

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), modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

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

ACORD:

Primer. - Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per l'empresa Actiescola SLU per
haver obtingut la major puntuació en aplicació dels criteris de valoració establerts en el plec de
clàusules administratives particulars.

Segon.-  Requerir l'empresa Actiescola SLU perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar
des de l'endemà de la notificació d'aquest acord, presenti la documentació que tot seguit s'indica,
amb l'advertiment que, en cas contrari, s'entendrà que ha retirat la seva oferta:



- Original o còpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat
- Original o còpia compulsada de l'escriptura de poders a favor del signant de l'oferta
- Comptes  anuals  aprovats  i  dipositats  al  Registre  Mercantil  o  al  Registre  Oficial  que

correspongui  dels darrers tres anys conclosos.
- Relació dels principals serveis realitzats en el curs dels darrers cinc anys, amb indicació del

seu import, la data i el destinatari públic o privat d'aquests. 
- Certificats, o declaració de l'empresari si el destinatari és un subjecte privat, acreditatius

d'haver executat almenys tres contractes de serveis de monitoratge en els darrers cinc anys.
- Certificat ISO 9001 de qualitat
- Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
- Còpia de la pòlissa  de responsabilitat civil i del rebut en vigor
- Declaració  responsable  en  què  es  manifesti  que  es  disposa  de  les  certificacions

d'antecedents penals acreditatives que les persones que s'adscriuran al servei no han estat
condemnades per sentència feram per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual
per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors.

- Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 1.279,43€.
- Justificant  d'haver abonat les despeses de l'anunci de licitació per import de 48,24€

Figueres, 20 de desembre de 2016

En dono fe,
La consellera delegada de l'àrea La Secretària accidental,
de l'àrea d'Ensenyament

Montserrat Mindan i Cortada Francesca Falcó i Roig


	ACORD

