DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la modificació de la sol·licitud de finançament del programa Treball i
Formació Alt Empordà del Consell Comarcal de l'Alt Empordà 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 data 4 d'octubre, per decret de presidència es va acordar, entre altres, sol·licitar el
finançament de 21 persones per una quantitat de 273.080,00 €.
En aquesta sol·licitud hi havia la contractació d'una persona de coordinació del programa a
jornada completa durant un any.
La tramitació de la sol·licitud va ser molt complexe i es va dur a terme en un període de temps
molt curt. Alhora de fer-ne una valoració més acurada he observat que la persona contractada
haurà de coordinar als 20 participants sol·licitats durant els primers 6 mesos i a 6 persones
durant els 6 mesos restants fins a arribar a l'any.
Les sis persones a coordinar durant els 6 últims mesos estaran destinades a 4 Ajuntaments
preferent (3 a l'Ajuntament preferent de Castelló d'Empúries, 1 a l'Ajuntament preferent
d'Espolla, 1 a l'Ajuntament preferent de Saus Camallera Llampaies i 1 a l'Ajuntament preferent
del Far d'Empordà).
Ateses les característiques d'aquests Ajuntaments i el poc nombre de treballadors a coordinar
proposo sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya el finançament d'una persona de
coordinació durant 7 mesos a jornada completa, en comptes del contracte a un any a jornada
completa feta a la sol·licitud de finançament del 5 d'octubre.
Aquesta proposta l'he contrastat amb la cap de Recursos Humans de la Corporació per definirne la viabilitat.
Aquesta modificació respon a criteris d'eficàcia i d'eficiència dels recursos i de no dedicar-ne
més dels necessaris, si no els justos, i evitar que la persona de coordinació no tingui la suficient
feina per ocupar una jornada completa de treball durant els últims sis mesos del programa atès
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el baix nombre de treballadors que s'haurien de coordinar durant aquest temps. A més a més, el
mateix programa obliga a destinar el 100 % de la jornada de treball de la persona de coordinació
al programa i no deixa cap marge a què pugui realitzar cap altra activitat.
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).



La pròrroga de l'Acord signat l'any 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la
normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a
demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació
promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.



El codi ètic de l'annex de l'acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la
modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014,
de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per
l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.



Ordre TSF/296/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació.
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Resolució TSF/2162/2017, d'1 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.



Decret de Presidència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, de 4 d'octubre
d'aprovació del Programa Treball i Formació Alt Empordà 2017 del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i sol·licitud de finançament al Servei d'Ocupació de Catalunya.

RESOLUCIÓ
Per tant, resolc:
ACORDS
Primer.- Sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que accepti la modificació del
termini de contractació de la persona de coordinació del programa Treball i Formació d'un any a
jornada completa feta en la sol·licitud del 5 d'octubre a set mesos a jornada completa atès que:
A) La tramitació de la sol·licitud va ser molt complexe i es va dur a terme en un període
de temps molt curt. Alhora de fer-ne una valoració més acurada s'ha observat que la
persona contractada haurà de coordinar als 20 participants sol·licitats durant els primers
6 mesos i a 6 persones durant els 6 mesos restants fins a arribar a l'any.
B) Les sis persones a coordinar durant els 6 últims mesos estaran destinades a 4
Ajuntaments preferent (3 a l'Ajuntament preferent de Castelló d'Empúries, 1 a
l'Ajuntament preferent d'Espolla, 1 a l'Ajuntament preferent de Saus Camallera
Llampaies i 1 a l'Ajuntament preferent del Far d'Empordà).
C) Aquesta modificació respon a criteris d'eficàcia i d'eficiència dels recursos i de no
dedicar-ne més dels necessaris, si no els justos, i evitar que la persona de coordinació no
tingui la suficient feina per ocupar una jornada completa de treball durant els últims sis
mesos del programa atès el baix nombre de treballadors que s'haurien de coordinar
durant aquest temps i ateses les característics dels quatre Ajuntaments en els que estaran
destinats. A més a més, el mateix programa obliga a destinar el 100 % de la jornada de
treball de la persona de coordinació al programa i no deixa cap marge a què pugui
realitzar cap altra activitat.
Segon.- Modificar la sol·licitud el finançament del programa Treball i Formació Alt Empordà
realitzada el dia 5 d'octubre per adaptar la contractació de la persona de coordinació a 7 mesos a
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jornada completa, essent l'import de sol·licitud de finançament de 261.413 €, desglossat de la
següent manera:

1) Experiència laboral i formació línia PANP

169.740,00 €

3 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes

56.280,00 €

12 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte

112.560,00 €

Formació 15 persones *20 hores *3 €/hora

900,00 €

2) Experiència laboral i formació línia PRMI

18.880,00 €

2 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte

18.760,00 €

Formació 2 persones * 20 hores * 3€/hora

120,00 €

3) Experiència laboral i formació línia DONA

56.460,00 €

3 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte

56.280,00 €

Formació 3 persones * 20 hores * 3€/hora

180,00 €

4) Coordinació i suport tècnic, línia COOR
1 contracte de 7 mesos * 16.333,33 €/contracte
Total

16.333,33 €
16.333,33 €
261.413,33 €

Tercer.- Renunciar a la sol·licitud de finançament de 5 mesos de la persona de coordinació
realitzada el dia 5 d'octubre, de manera que el contracte sigui de 7 mesos a jornada completa i
no dels 12 mesos inicialment sol·licitats. La renúncia és per un import de 11.666,67 € que és la
diferència entre el mòdul de 12 mesos (28.000,00 €) i el mòdul de 7 mesos (16.333,33 €).
Aquesta renúncia es fa en aplicació de criteris d'eficàcia i d'eficiència dels recursos públics
explicada en el punt primer.
Quart.- Esmenar la memòria inicialment presentada atès que:
A) A la pàgina 4 hi ha un error. On diu “2 persones amb un contracte de 5 mesos,
destinades al municipi de Vilamalla inicialment interessat ...” ha de dir “2 persones amb
un contracte de 6 mesos, destinades al municipi de Vilamalla inicialment interessat ...”
La memòria esmenada s'inclou en la documentació del projecte.
B) S'inclou més informació a l'apartat de bones pràctiques.
Cinquè.- Sotmetre la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern per a la seva
ratificació.
Sisè.- Facultar al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur a terme el
present acord.
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Setè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya.
Figueres, 18 d'octubre de 2017
El president,

Ferran Roquer i Padrosa

En dono fe
El secretari,

Francisco Luis 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 Acceptació de la renovació de la contractació de l'agent d'ocupació i
desenvolupament local (AODL) Gemma Nadal Gelada pel projecte "polígons" amb núm. exp.
G-016/17
Fets
“En data 18 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local del Consell Comarcal va prendre els
següents acords:
Primer. Aprovar el pla de treball 2017 de l'agent d'ocupació local (AODL) per a dur a terme el
projecte “Millora de la competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrials de la
comarca de l'Alt Empordà i fer atractius els polígons industrials per a futurs inversors” que
s’annexa.
2. Presentar al Director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) la sol·licitud de subvenció
per l'import de 27.045,55 euros, per a la renovació de la contractació de la Gemma Nadal
Gelada com agent d’ocupació i desenvolupament local amb la finalitat millorar la qualitat de
vida dels ciutadans de tots els municipis de la comarca, tot aprofitant el potencial de
desenvolupament econòmic de tots els recursos i actius de la comarca.
En data 30 d'octubre de 2017 (RE 2017/11164) s'ha rebut la resolució de la directora del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya, l'aprovació de la candidatura de la pròrroga de l'AODL de
polígons industrials a nom de la Sra. Gemma Nadal i Gelada, amb núm. G-016/17)”
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).
• Art. 31 del Reial de 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, així com els articles 8 i 9 del
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.
• Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i
s'obre la convocatòria per a l'any 2014.
• -RESOLUCIÓ TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local (ref. BDNS 349993)
Per tot això, aquesta presidència, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

C/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 -Fax 972 50 56 81 – E-mail:consell@altemporda.org – 17600 FIGUERES

ACORD
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada segons resolució del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, d'aprovació de la pròrroga de l'AODL “Millora de la competitivitat de les empreses
ubicades en els polígons industrials de l'Alt Empordà i fer-los atractius per a futurs inversors”
(núm. exp. G-16/17) per a la renovació de la contractació de la Sra. Gemma Nadal Gelada amb
DNI 40339425R.
Segon.- Notificar el present acord a les àrees d'intervenció i de Recursos Humans del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.
Tercer.- Trametre a la direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya la documentació
acreditativa d'inici de la subvenció.
Figueres, 7 de novembre de 2017
El president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,

Prenc raó,
Cap d'intervenció

En dono fe,
El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte

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 l'acceptació d'una subvenció, per a la contractació d’una agent d’ocupació i
desenvolupament local, per tal d’ impulsar l’estratègia de valorització del recursos territorials de
l’Empordà (Exp. G-007/17-01), per aquest any 2017 .
Fets
Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 18 de juliol de
2017, 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 2017 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 30 d'octubre de 2017 s'ens ha notificat la Resolució dictada per la Direcció
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
anomenat: “ 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-007/17-01)
Atès l'informe positiu de la Cap d'Àrea de Turisme.
Fonaments de dret
-

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Llei 39/2015 d'1 d'octubre de 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).
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).
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).
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-

-

Art. 31 del Reial de 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, així com els articles 8 i 9 del
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.
EMO/349/2012, DE 31 D'OCTUBRE, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local.
Ordre EMO/207/2013, de 2 de setembre, de modificació de l'Ordre EMO/349/2012, de 31
d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a
la concessió de les subvencions destinades al Programa d'agents d'ocupació i
desenvolupament local per a l'any 2013.
Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i
s'obre la convocatòria per a l'any 2014.
RESOLUCIÓ TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la quals s'obre la convocatòria per a l'any
2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local.(ref. BDNS 349993)

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 2017, 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-007/17-01)
Segon.- Consignar l'import de 27.045,55€, corresponent a la subvenció de l'Exp. G007/17-01 de
l'AODL de turisme, al pressupost d'ingressos 2017 nº de partida 30.45020.
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 del
80% de l'import atorgat.
Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al President i al Gerent del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin necessaris per
a l'execució del present acord.
Figueres, 7 de novembre de 2017
El conseller delegat de l'àrea de turisme,
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Prenc raó,
Cap d'Intervenció,

En dono fe,
El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte

Francisco Muñoz Cameo
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