
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  conveni  de col·laboració econòmica entre el Consell  Comarcal  de l’Alt
Empordà i la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona per a l'execució del
Projecte Okup'Alt 2017.

Fets

L’àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en el seu Programa de Formació i
Ocupació del Pla d’Actuació Comarcal de Joventut 2017 impulsa el Projecte Okup'Alt, dirigit a
oferir formació professionalitzadora a joves de 16 a 24 anys de la nostra comarca.

El  Projecte  Okup'Alt  és una proposta  innovadora,  impulsada pel  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà i que té el suport dels ajuntaments i del teixit empresarial del nostre propi territori, a
més de la d'altres entitats compromeses amb qui compartim els mateixos objectius.

La  Fundació  Bancària  Caixa  d'Estalvis  i  Pensions  de  Barcelona,  contempla  entre  els  seus
objectius la realització d'obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions
del país, atenent les diferents necessitats de la societat.

La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” es contribuir al progrés de les persones i de la
societat,  amb  especial  incidència  en  els  col·lectius  més  vulnerables,  ja  sigui  a  través  de
programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions
eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables en quant als seus resultats i susceptibles de ser
transferides a altres entitats.

La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals, científics
i mediambientals amb una vocació transformadora.

Que és voluntat  tant del Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà,  com de la  Fundació Bancària
Caixa  d'Estalvis  i  Pensions  de  Barcelona,  establir  un  marc  de  col·laboració  en  el  qual  es
promogui la realització del projecte Okup‘Alt 2017 de Promoció de l’Ocupació Juvenil.

La despesa per a la realització del Projecte Okup'Alt 2017, prevista en el pressupost de l'Àrea de
Joventut per a l'any 2017, a càrrec de la partida de despeses  60.3371.22610 del Projecte de
Formació i Ocupació, es va aprovar i autoritzar mitjançant un acord de la Junta de Govern del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 31 de gener d'enguany. 
Atès el que estableix el Pacte Tercer del Conveni de Col·laboració amb la Fundació Bancària
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, aquesta es compromet a fer una aportació en favor del
Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  de  la  quantitat  de  4.000,00  €  (Impostos  inclosos,  si
s'escau), que es farà efectiva mitjançant transferència a un compte bancari de CaixaBank obert a
nom del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, un cop presentat un document de sol·licitud de
pagament.
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Vist l'informe de data 29 de març de 2017, emès per Joan Salellas Soler, Tècnic de l'Àrea de
Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Fonaments de dret

• Atès el que estableix l’article 4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

• Correspon  a  l’ens  local  aprovar  les  clàusules  dels  convenis  en  què  intervé  o  participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

• 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).

• 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).

• 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.

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) i la Fundació
Bancària  Caixa d'Estalvis  i  Pensions de Barcelona, que té per objectiu  establir  un marc  de
col·laboració en el qual es promogui la realització del projecte Okup‘Alt 2017 de Promoció de
l’Ocupació Juvenil.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'aportació de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona, per un import de 4.000,00 €. 

Tercer.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per
a la plena efectivitat d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
així  com  a  les  àrees  administratives  d’Intervenció  de  Fons  i  Joventut  d’aquest  Consell
Comarcal.

Cinquè.- Trametre  còpia  del  conveni  a  la  Direcció  General  d'Administració Local,  d'acord
preveu l'article 309 del ROAS.
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Sisè.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 110,3 de la Llei 26/2010, de
règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya.

Figueres, 12 d'abril de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Joventut

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 contractació del servei de prevenció de drogodependències del Consell
Comarcal. a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La directora de l'àrea de Benestar Social ha emès informe de data 3 de març de 2017 en  què
proposa l'inici de l'expedient de contractació del servei de prevenció de drogodependències del
Consell Comarcal.

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.

S'ha emès informe jurídic de data 5 d'abril de 2017 sobre la legislació aplicable i el procediment
a seguir.

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,  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).

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, 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 prevenció de drogodependències del
Consell Comarcal.

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 i tramitació
ordinària.
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El pressupost base de licitació és de setze mil (16.000,00) euros anuals, IVA exclòs, i la durada
del contracte és de dos anys, prorrogable anualment, fins a un màxim de dues pròrrogues.

Quart.-  Autoritzar  la  despesa derivada de la  present  contractació corresponent  a  l'exercici
2017, per un import màxim d'11.733,32€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 40.2311.22711
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 quinze 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, 11 d'abril de 2017

El conseller delegat de l'àrea 
de Benestar,

Àlex Hernández González

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo
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