
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  dels  servei  de  publicitat  institucional  amb  Editorial
l'Empordà SLU.

Fets

El Cap dels Serveis de Comunicació del Consell Comarcal ha emès informe data 12 de maig de
2017,  justificatiu  de  la  necessitat  de  contractació  del  servei  de  publicitat  institucional  al
setmanari de l'Alt Empordà.

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

Consta a l'expedient informe jurídic de data 22 de maig de 2017

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 RD773/2015, de
28 d'agost.

- 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, de 26 de febrer de 2014

Per tot això, aquesta Presidència  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  la  contractació  dels  serveis  de  publicitat
institucional al setmanari de l'Alt Empordà.

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

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte, per procediment negociat sense
publicitat, per un import de  sis mil euros (6.000,00€) anuals, IVA (21%) exclòs

La  durada del contracte serà de dos anys,  amb possibilitat de pròrroga per un període d'un any.
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Quart.- Autoritzar  la  despesa  derivada  d'aquesta  contractació,  per  un  import  màxim  de
14.520,00€,  IVA inclòs, distribuït en les anualitats que a continuació s'indiquen,  amb càrrec a
l'aplicació 20.9201.22602 del pressupost:

2017 4.235,00€

2018 7.260,00€

2019 3.025,00€

Cinquè.-  Sol·licitar oferta a Editorial l'Empordà SLU 

Sisè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del dia
següent al de la recepció de la invitació a participar a la licitació.

Setè.- Donar trasllat del present acord a l'empresa esmentada, juntament amb una còpia del plec
de clàusules administratives particulars i del plec de condicions tècniques,  així com a l'àrea de
Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

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

Figueres, 30 de maig de 2017

El president,

Ferran Roquer i Padrosa

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud d'una subvenció al Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona, en endavant DIPSALUT, en el marc de la convocatòria de subvencions de
suport  econòmic  als  Consell  comarcals  i  els  seus  ens  dependents  per  a  projectes  d'Atenció
Social. ASCC 2017/42.Girona.

Fets

1. El passat 18 d'abril de 2017 es va publicar en el BOP de Girona número 74 l'edicte
d'aprovació de les bases específiques de subvencions per a projectes que lluiten contra
la pobresa i l'exclusió social i per l'atenció social. 

2. El passat 12 de maig de 2017 es va publicar en el BOP de Girona número 91 l'edicte
d'aprovació de la convocatòria de subvencions  als consell comarcals i ens dependents
per a projectes d'atenció social. ASCC 2017/42. Girona.

3. L'objectiu  d'aquesta  convocatòria  és  regular  la  línia  de  subvencions  per  a  projectes
d'acció social que concedeix DIPSALUT als consells comarcals i consorcis de benestar
social de la demarcació de Girona que hagin realitzat projectes d'atenció social, durant
el període entre 31 d'agost de 2016 al 30 setembre de 2017.

4. L'Àrea de Benestar Social ha dissenyat un programa que porta el nom de «CUIDEM-
NOS» amb la finalitat d'oferir un espai segur i de confiança, de relació, de formació i
d'intercanvi d'experiències entre els cuidadors/res, i/o les persones afectades per una
situació de dependència, per millorar la seva qualitat de vida. 

5. Vist l'informe emès per la directora tècnica de l'Àrea de Benestar en data 29 de maig de
2017 en que informa favorablement  a la sol·licitud de la subvenció  per  a projectes
d'Atenció Social. ASCC 2017/42.Girona.  

Fonaments de dret

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

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

• Edicte d'aprovació de les bases específiques per a projectes que lluiten contra la pobresa i
l'exclusió social i per l'atenció social. Girona

• Edicte  d'aprovació  de  la  convocatòria  de  subvencions  de  suport  econòmic  als  consells
comarcal i els seus ens dependents per a projectes d'atenció social. ASCC 2017/42.Girona.
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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 sol·licitud de subvenció per un import màxim de 25.000,00 € en el marc de
la  convocatòria  de  subvencions  de  suport  econòmic  als  Consell  comarcals  i  els  seus  ens
dependents per a projectes d'Atenció Social. ASCC 2017/42.Girona.

Segon.-  Aprovar  el  projecte  elaborat  per  l'Àrea  de  Benestar  Social  que  porta  el  nom  de
«CUIDEM-NOS» amb el qual és pretén participar a la convocatòria abans esmentada.

Tercer.- Facultar  indistintament  el  president,  senyor  Ferran  Roquer  i  Padrosa,  i  el  gerent,
senyor, Josep M. Marcé i Company, per realitzar tants actes i gestions com calgui per executar
el present acord.

Figueres, 6 de juny de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  sol·licitud  d'una  subvenció  al  Departament  de  la  Presidència  de  la
Generalitat de Catalunya d'acord amb la resolució PRE/857/2017, de 19 d'abril de convocatòria
per a la concessió de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes
de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

Fets

1. La  resolució  PRE/857/2017,  de  19  d'abril  per  la  qual  s'obre  la  convocatòria
corresponent  a  l'any  2017  per  a  la  concessió  de  les  subvencions  pluriennals
Eurodistricte  per  al  desenvolupament  de  projectes  de  cooperació  a  l'Espai  Català
Transfronterer.

2. Que la finalitat  d'aquesta convocatòria es donar suport a projectes transfronterers de
cooperació desenvolupats al territori de l'Espai Català Transfronterer, que no tenen les
capacitats per recaptar els recursos públics habituals destinats a l'àmbit transfronterer,
tot  posant  de  relleu  la  transcendència  de  determinades  accions  estratègiques  que
vertebren l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer

3. L'Àrea de Benestar Social té intenció de concórrer a la convocatòria amb el  projecte
que  porta  el  nom  «Propostes  per  millorar  la  governança  local  a  l'espai  català
transfronterer» amb el qual es pretén sol·licitar una subvenció per un import de 7.700 €
(SET MIL SET CENTS EUROS). Veure document annex.

4. La tècnica de Benestar en data 29 de maig de 2017 va emetre l'informe favorable relatiu
a la sol·licitud de la subvencions per a subvencions pluriennals Eurodistricte per al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

Fonaments de dret

• ORDRE PRE/60/2017, d'11 d'abril de 2017, per la qual s'aproven les bases reguladores del
procediment  per  a  la  concessió  de  subvencions  pluriennals  Eurodistricte  per  al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

• RESOLUCIÓ PRE/857/2017, de 19 d'abril per la qual s'obre la convocatòria corresponent a
l'any  2017  per  a  la  concessió  de  les  subvencions  pluriennals  Eurodistricte  per  al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

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

Primer.  - Aprovar la sol·licitud de subvenció per un import màxim de 7.700,00 € en el marc de
la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  pluriennals  Eurodistricte  per  al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer, PRE/857/2017, de
19 d'abril.

Segon.  - Aprovar el projecte elaborat per l'Àrea de Benestar Social que porta el nom «Propostes
per millorar la governança local a l'espai català transfronterer» amb el qual és pretén participar a
la convocatòria abans esmentada.

Tercer.- Facultar  indistintament  el  president,  senyor  Ferran  Roquer  i  Padrosa,  i  el  gerent,
senyor, Josep M. Marcé i Company, per realitzar tants actes i gestions com calgui per executar
el present acord.

Figueres, 6 de juny de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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