DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'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. 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.
En data 24 de juliol d'enguany, des del programa Treball i Formació es va convocar a
representants de les administracions locals per informar de la nova convocatòria, que
previsiblement s'havia de publicar a mitjans d'agost.
En data 1 de setembre es va convocar a representants dels Ajuntaments interessats, en aquesta
reunió se'ls va informar dels acords municipals que havien d'enviar al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà per ser inclosos en la convocatòria. No es va informar dels perfils que es prioritzaven
ni es va poder fer la pre assignació dels contractes de treball perquè la convocatòria no estava
publicada.
En data 15 de setembre es va publicar al DOGC la convocatòria per a l'any 2017 del programa
Treball i Formació segons resolució TSF/2162/2017.
La convocatòria demana que, abans de presentar la candidatura, es cotegi amb la persona
assignada de l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de cada comarca, si hi ha suficients
candidats dels perfils especificats per a les propostes laborals que es volen sol·licitar.
La informació de l'OTG de Figueres la vaig tenir el dia 21 de setembre i el dia 2 celebràvem la
segona reunió amb els representants dels Ajuntaments interessats. Aquests van prendre nota dels
possibles candidats que hi podia haver en el seu municipi i en el seu entorn per fer una
prospecció per determinar si hi hauria candidats o no per les tasques que proposaven.
Aquest treball va ser molt complex, atès que havien de definir en quina línia es presentaven
(PANP 6 mesos, PANP 12 mesos, PRMI 6 mesos, PRMI 12 mesos i DONA), i va requerir la
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disposició d'un temps important. Els Ajuntaments em vàrem comunicar la seva renúncia,
modificació o acceptació en el programa el dia 2 de setembre.
El dia 5 de setembre finalitza el termini de presentació de la candidatura via web per sol·licitar
el finançament del programa.
El dilluns 2 vaig tancar les confirmacions d'acceptació de participar a la candidatura,
modificacions i renúncies. Necessitava aquesta informació per poder fer la proposta d'acord i fer
la sol·licitud via web del finançament al programa Treball i Formació.
Els Ajuntaments inicialment interessats en participar són Agullana, Castelló d'Empúries, el Far,
Espolla, la Jonquera, Palau-saverdera, Portbou, Saus Camallera Llampaies, Torroella de Fluvià,
Vilafant i Vilamalla.
Els treballadors s'assignaran preferentment a aquests Ajuntaments i aquells del seu entorn que
ho sol·licitin.
En la proposta inicial dels Ajuntaments interessats es volia sol·licitar el finançament per a la
contractació de 28 llocs de treball. Finalment s'ha renunciat a la sol·licitar-ne 8 atesa la manca
de candidats per aquests llocs de treball. Entre les renúncies hi ha la proposta de contractació de
dues persones feta per l'Ajuntament del Port de la Selva
Per una altra banda, la normativa del programa marca que és necessari subscriure's a:
1) 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. La pròrroga té data de 25 de maig
de 2017 i està signada pes representants de la Federació de Municipis de Catalunya,
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya i la conseller del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L'acord el sou brut que han de
percebre els treballadors contractats en el marc del programa Treball i Formació, així
com les indemnitzacions per finalització de contracte.
2) Al 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.
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En la documentació d'aquest projecte hi ha:
1) Els acords municipals dels Ajuntaments inicialment interessats en participar, així
com les modificacions derivades de la prospecció de candidats demanat a la
convocatòria.
2) El document de 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
3) El codi ètic de l'annex de l'acord GOV/85/2016, de 28 de juny.
4) La memòria del programa Treball i Formació 2017 del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.
5) La relació amb la proposta de contractació de 20 persones en les línies PANP, PRMI
i DONA d’experiència laboral per a tasques de manteniment d’espais i edificis públics,
tasques d’agent cívic, tasques d'auxiliar de suport a l'arxiu i tasques d'auxiliar per a la
llar preferentment als 11 Ajuntaments inicialment interessats en participar en el
programa i en aquells municipis del seu entorn que ho sol·licitin.
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
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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.



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.

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Aprovar l'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a 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.
Aquest acord s'adjunta com a documentació annexa.
Segon.- Adherir-se al al codi ètic aprovat per acord de govern de la Generalitat de Catalunya
GOV/85/2016, de 28 de juny, que figura com a annex a l'esmentat Acord. Aquest codi s'adjunta
com a documentació annexa.
Tercer.- Acceptar les sol·licituds realitzades des dels Ajuntaments inicialment interessats en
participar són Agullana, Castelló d'Empúries, el Far, Espolla, la Jonquera, Palau-saverdera,
Portbou, Saus Camallera Llampaies, Torroella de Fluvià, Vilafant i Vilamalla. Els treballadors
s'assignaran preferentment a aquests Ajuntaments i aquells del seu entorn que ho sol·licitin.
Quart.- Aprovar la memòria del programa Treball i Formació Alt Empordà 2017, que s’adjunta
en un document annex.
C/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 -Fax 972 50 56 81 – E-mail:consell@altemporda.org – 17600 FIGUERES

Cinquè.- Sol·licitar el finançament del programa Treball i Formació Alt Empordà al Servei
d’Ocupació de Catalunya per contractar a 21 persones per una quantitat de 273.080,00 €,
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 12 mesos * 28.000,00 €/contracte
Total

28.000,00 €
28.000,00 €
273.080,00 €

Sisè.- Renunciar el finançament de 8 llocs de treball, dels 29 inicialment proposats, atès la
manca de candidats que compleixin els requisits determinats a la convocatòria segons resolució
TSF/2162/2017, de manera que la sol·licitud de finançament és per a 21 llocs de treball
desglossats en el punt anterior.
Setè.- Destinar a les 20 persones contractades en les línies PANP I PRMI d’experiència laboral
per a tasques de manteniment d’espais i edificis públics, tasques d’agent cívic, tasques d'auxiliar
de suport a l'arxiu i tasques d'auxiliar per a la llar 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.
Vuitè.- Iniciar els tràmits per a què els Ajuntaments deleguin les competències municipals per a
les tasques de manteniment d’espais i edificis públics, tasques d’agent cívic, tasques d'auxiliar
de suport a l'arxiu i tasques d'auxiliar per a la llar 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.
Novè.- Iniciar els tràmits per aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i els 11 Ajuntaments inicialment interessats per a la realització del Programa
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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.
Desè.- Sol·licitar al Servei d'Ocupació de Catalunya, que si les persones beneficiàries en el
moment de la selecció no disposen el certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS) que acrediti la manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació
a l'edat ordinària de jubilació, s'accepti l'informe de vida laboral a on s'acredita el número de
dies cotitzats i l'edat.
Onzè.- Sotmetre la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern per a la seva
ratificació.
Dotzè.- Facultar al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur a terme el
present acord.
Tretzè.- 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, 4 d'octubre de 2017

En dono fe
El president,

El secretari

Ferran Roquer i Padrosa

Francisco Luis Muñoz i 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 la contractació del subministrament de cubells, bosses compostables i bujols
per a la recollida de residus de la fracció orgànica.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 13 de juny de 2107 es va aprovar l'expedient de
contractació del subministrament de cubells, bosses compostables i bujols per a la recollida de
residus de la fracció orgànica; es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació per
procediment obert i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions varen presentar oferta les empreses següents:
Amtevo Medio Ambiente SL, Miquel Lluís Pintó Colom (Urban Solution), Alqui-Envas SL i ID
Waste SL.
La Cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal va emetre informe de data 7 d'agost de
2017 amb la valoració de les ofertes presentades, d'acord amb els criteris de valoració establerts
al plec de clàusules administratives particulars i amb el resultat següent:
1. Oferta econòmica ( Fins a 60 punts)
Pxi=Xmenor · 60/Xi

,

On Xmenor = 62.900,00
Oferta econòmica presentada

Valoració

IDWaste

PIDWaste= 62.900,00·60/64.662,40

58,36

Alqui.envas

Palqui.envas= 62.900,00·60/64.121,96

58,86

Urban solution

PIDWaste= 62.900,00·60/69.099,47

54,62

AMTEVO

PIDWaste= 62.900,00·60/62.900,00

60,00

2. Reducció del termini de lliurament ( Fins a 15 punts)
Valoració: La puntuació quedava determinada a raó de 5 punts per setmana de menys, amb un
màxim de 15 punts.
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Setmanes proposades en Reducció de setmanes respecte Valoració
oferta
el mínim (8)
IDWaste

5

3

15

Alqui.envas

5

3

15

Urban solution

4

4

15

AMTEVO

4

4

15

Partint d’un termini de lliurament de 8 setmanes, totes les ofertes redueixen aquest termini.
IDWaste i Alqui.envas ofereixen un termini de 5 setmanes, mentre que Urban Solutions i
AMTEVO ofereixen el material en un termini de 4 setmanes.
La valoració és la màxima, de 15 punts, per a totes les empreses.
3. Percentatge de material reciclat dels cubells (Fins a 15 punts)
Valoració:
1. 50% material reciclat: 5 punts
2. 61% material reciclat: 10 punts
3. Més del 75%material reciclat: 15 punts.
Segons les ofertes presentades els materials dels quals es composen els cubells ofertats el
percentatge de material reciclat esdevé:
% material reciclat segons oferta presentada

Valoració

IDWaste

80%

15

Alqui.envas

76%

15

Urban solution

89%

15

AMTEVO

70%

10

4. Augment del gruix mínim de les bosses per a usuaris domèstics (Fins a 2 punts)
Valoració:
- Per a un augment des de 16 a 17 micres: 1 punt
- A partir de 18 micres: 2 punts.
Micres proposades en oferta

Valoració

IDWaste

18

2

Alqui.envas

19

2

Urban solution

18

2

AMTEVO

16

1
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De les ofertes presentades, AMTEVO augmenta 1 micra la proposta, fins a 16 micres. Tant
IDWaste com Urban Solutions ofereixen les bosses amb 18 micres. Per últim, Alqui.envas,
presenta una proposta de bosses per a usuaris domèstics de 19 micres.
5. Augment del gruix mínim de les bosses per usuaris comercials ( Fins a 3 punts)
Valoració:
 Amb 16 micres: 1 punt
 Amb 17 micres: 2 punts
 A partir de 18 micres: 3 punts
Micres proposades en oferta

Valoració

IDWaste

19

3

Alqui.envas

19

3

Urban solution

18

3

AMTEVO

18,5

3

Totes les ofertes presentades superen les 18 micres. IDWaste i Alqui.envas presenten una bosses
de 19 micres, AMTEVO de 18,5 i Urban Solution de 18 micres.
6. Serigrafia de les bosses ( Fins a 5 punts)
Valoració: La serigrafia a dues cares: 5 punts.
Serigrafia a 2 cares

Valoració

IDWaste

No

0

Alqui.envas

Sí

5

Urban solution

No

0

AMTEVO

No

0

Únicament Alqui.envas ofereix serigrafia a ambdues cares de la bossa compostable.
La valoració final de les ofertes, desglossada i per ordre decreixent, és la següent:
VALORACIÓ DESGLOSSADA

Alqui.envas

Oferta
econo
mica

Reducció
del
termini
de
lliuramen
t

Percentatge
de material
reciclat dels
cubells

Augment del
gruix mínim
de les bosses
per a usuaris
domèstics

Augment del Serigrafi TOTAL
gruix mínim a a 2
de les bosses cares
per usuaris
comercials

58,86

15

15

2

3

5
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98,86

IDWaste

58,36

15

15

2

3

0

93,36

Urban
solution

54,62

15

15

2

3

0

89,62

AMTEVO

60,00

15

10

1

3

0

89,00

La Mesa de Contractació, reunida en data 27 de setembre de 2017, prenent en consideració
l'esmentat informe tècnic, va proposar l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa ALQUIENVAS SL per tractar-se de l'oferta més avantatjosa.
Per acord de la Junta de Govern de data 10 d'octubre de 2017 es va requerir l'empresa ALQUIENVAS SL perquè presentés la documentació a què fa referència la clàusula catorzena del plec
de clàusules administratives particulars, la qual ha estat presentada en temps i forma.
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, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament de cubells, bosses compostables i bujols
per a la recollida de residus de la fracció orgànica a favor de l'empresa ALQUI-ENVAS SL,
amb NIF B25335332, pel preu de cinquanta-dos mil nou-cents noranta-tres euros amb trenta-sis
cèntims (52.993,36€), IVA exclòs, més onze mil cent vint-i-vuit euros amb seixanta cèntims
(11.128,60€) en concepte d'IVA, de conformitat amb l'oferta presentada i amb el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.
Segon.-Establir que el el termini d'execució del contracte serà, com a màxim, de 5 setmanes a
comptar des de la notificació de l'acord d'adjudicació.
Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import màxim de
64.121,96€, amb càrrec a l'aplicació 45.1611.62310 del pressupost de l'exercici 2017.
Quart.- Requerir l'empresa ALQUI-ENVAS SL perquè en el termini de quinze dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte
administratiu.
Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors i a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal.
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Figueres, 6 de novembre de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics
abandonats i la gestió i control de colònies de gats que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l'Ajuntament de Garrigàs.- Aprovació.Fets
El decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció
dels animals, diu que correspon als ajuntaments o a les entitats locals supramunicipals, en el cas
que els municipis els hagi cedit les competències sota el principi de millora d'eficiència del
servei, les funcions següents:









Exercir la inspecció i vigilància dels animals de companyia.
Establir un cens municipal d'animals de companyia compatible amb el sistema
informàtic de gestió única del registre general d'animals de companyia a Catalunya
( ANICOM).
Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment
establiments de venda, guarda, recollida i cria, i si s'escau comissar els animals de
companyia.
Confiscar els animals de companyia si hi ha indicis de maltractament, presenten
símptomes d'agressions físiques, desnutrició, atenció veterinària deficient o si romanen
en instal·lacions indegudes.
Recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i
controlar els animals salvatges urbans.
Han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequats i amb
prou capacitat pel municipi, o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals
supramunicipals.
S'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits,
o si s'escau sacrificats segons el que estableix l'article 11.2 del decret legislatiu.
Per a la prestació d'aquest servei de recollida d'animals abandonats poden concertar-ne
l'execució amb entitats externes, preferentment associacions de protecció de defensa
d'animals legalment constituïdes o empreses especialitzades.

El Consell comarcal de l'Alt Empordà disposa, des de l'any 2000, d'un servei comarcal per a la
recollida de gossos i gats abandonats o perduts. Aquest servei es realitza a través d'un conveni
de col·laboració amb l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres i hi estan adherits,
mitjançant conveni, la majoria dels ajuntaments de la comarca.
Arrel del Pla de millora del servei de protecció dels animals aprovat pel Ple del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà el 26 d'abril de 2011 s'han introduït una sèrie d'accions de millora
en el servei entre les quals s'inclou una redefinició dels protocols de funcionament que no
s’incloïen en el conveni de col·laboració amb l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de
Figueres.
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El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar en data 24 de març de 2015 l'expedient per a
la contractació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i el servei de gestió i
control de colònies de gats del Consell Comarcal i va convocar licitació per a l'adjudicació del
contracte. El contracte es va adjudicar en data 11 d'octubre de 2016 a l’Associació Protectora
d’Animals i Plantes de Figueres.
En data 25 d'octubre de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal va aprovar la
denúncia dels anteriors convenis que havien subscrit 56 ajuntaments de la comarca, amb
l'objecte de tramitar el nou conveni amb les noves prestacions.
El 27 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la
prestació del nou servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de
colònies de gats al qual s'hi poden adherir els ajuntaments de la comarca interessats.
Atès que l’Ajuntament de Garrigàs ha aprovat el conveni per a la delegació del servei de
recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.
Atès que 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.
Fonaments de dret
•
•
•
•
•
•

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.
Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
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).
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).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni annex per a la delegació del servei de recollida d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats a subscriure entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Garrigàs.
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr.Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.
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Tercer.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Garrigàs per al seu coneixement i als efectes
adients.
Quart.- Publicar el Conveni íntegre en el BOP i al DOGC, d'acord amb l'article 112.2 i l'article
110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Cinquè.- Publicar el present conveni al portal de transparència de la pàgina web
www.altemporda.org, per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Sisè.- Informar, en qualsevol cas, el Registre de Convenis de la Generalitat del Conveni subscrit
(Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern).
Figueres, 13 de novembre de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Luis Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics
abandonats i la gestió i control de colònies de gats que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l'Ajuntament de Viladamat.Fets
El decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció
dels animals, diu que correspon als ajuntaments o a les entitats locals supramunicipals, en el cas
que els municipis els hagi cedit les competències sota el principi de millora d'eficiència del
servei, les funcions següents:









Exercir la inspecció i vigilància dels animals de companyia.
Establir un cens municipal d'animals de companyia compatible amb el sistema
informàtic de gestió única del registre general d'animals de companyia a Catalunya
( ANICOM).
Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment
establiments de venda, guarda, recollida i cria, i si s'escau comissar els animals de
companyia.
Confiscar els animals de companyia si hi ha indicis de maltractament, presenten
símptomes d'agressions físiques, desnutrició, atenció veterinària deficient o si romanen
en instal·lacions indegudes.
Recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i
controlar els animals salvatges urbans.
Han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequats i amb
prou capacitat pel municipi, o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals
supramunicipals.
S'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits,
o si s'escau sacrificats segons el que estableix l'article 11.2 del decret legislatiu.
Per a la prestació d'aquest servei de recollida d'animals abandonats poden concertar-ne
l'execució amb entitats externes, preferentment associacions de protecció de defensa
d'animals legalment constituïdes o empreses especialitzades.

El Consell comarcal de l'Alt Empordà disposa, des de l'any 2000, d'un servei comarcal per a la
recollida de gossos i gats abandonats o perduts. Aquest servei es realitza a través d'un conveni
de col·laboració amb l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres i hi estan adherits,
mitjançant conveni, la majoria dels ajuntaments de la comarca.
Arrel del Pla de millora del servei de protecció dels animals aprovat pel Ple del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà el 26 d'abril de 2011 s'han introduït una sèrie d'accions de millora
en el servei entre les quals s'inclou una redefinició dels protocols de funcionament que no
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s’incloïen en el conveni de col·laboració amb l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de
Figueres.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar en data 24 de març de 2015 l'expedient per a
la contractació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i el servei de gestió i
control de colònies de gats del Consell Comarcal i va convocar licitació per a l'adjudicació del
contracte. El contracte es va adjudicar en data 11 d'octubre de 2016 a l’Associació Protectora
d’Animals i Plantes de Figueres.
En data 25 d'octubre de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal va aprovar la
denúncia dels anteriors convenis que havien subscrit 56 ajuntaments de la comarca, amb
l'objecte de tramitar el nou conveni amb les noves prestacions.
El 27 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la
prestació del nou servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de
colònies de gats al qual s'hi poden adherir els ajuntaments de la comarca interessats.
Atès que l’Ajuntament de Viladamat ha aprovat el conveni per a la delegació del servei de
recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.
Atès que 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.
Fonaments de dret
•
•
•
•
•
•

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.
Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
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).
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).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni annex per a la delegació del servei de recollida d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats a subscriure entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Viladamat.
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr.Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
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acord.
Tercer.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Viladamat per al seu coneixement i als efectes
adients.
Quart.- Publicar el Conveni íntegre en el BOP i al DOGC, d'acord amb l'article 112.2 i l'article
110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Cinquè.- Publicar el present conveni al portal de transparència de la pàgina web
www.altemporda.org, per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Sisè.- Informar, en qualsevol cas, el Registre de Convenis de la Generalitat del Conveni subscrit
(Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern).
Figueres, a 2 de novembre de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

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 la resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs
2017-2018, d'acord amb l'annex adjunt.-Aprovació.Fets
D'acord amb les bases que regulen la convocatòria d'ajuts socioeconòmics de menjador pel curs
2017-2018, aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 21 de març 2017 i
ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 23 de maig de 2017.
S'ha obert la corresponent convocatòria pública i s'han analitzat totes les peticions, i es
comprova que els beneficiaris compleixen els requisits establerts per les bases de la
convocatòria abans esmentades.
Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les competències
delegades de la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de l'Alt Empordà.
Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol relatius
a la Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà quant a la gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals explicita
l'organització del transport escolar i el finançament per la prestació de serveis.
Atès l'informe de la tècnica de cultura i educació segons el qual proposa l'adjudicació dels ajuts
individuals de menjador per al curs 2017-2018.
Fonaments de dret
–
–
–
–
–

–

Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els
Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
L'article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni
individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents
públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.
Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió
del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions
en matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016.
Bases de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador aprovades pel Ple del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà en data 23 de maig de 2017.

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

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs 2017-2018 per
necessitats socioeconòmiques d'acord amb l'annex adjunt que forma part de la proposta.
Segon.- Comunicar aquesta resolució als centres d'ensenyament corresponents únicament a
efectes de facilitar la informació necessària per al desenvolupament del bon funcionament del
centre, sense que se'n pugui fer ús diferent i sempre donant compliment al previst a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i resta de la
normativa corresponent. Així com als sol·licitants afectats per al seu coneixement i als efectes
adients.
Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà i es farà efectiu una
vegada rebudes les certificacions corresponents, quedant condicionat el mateix a:
- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal de
l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.
L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.
Quart.- Autoritzar la despesa dels ajuts individuals de menjador, per l'import de 243.878,60 €
corresponent al període de setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària
35.3263.48000 del pressupost de 2017, l'import de 153.447,56 € corresponent al període de
setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.22799 del pressupost de
2017, i una despesa per l'import de 376.269,84 € i 236.747,66 € corresponent al període de
gener a juny de 2018 amb càrrec al pressupost de 2018, d'acord amb la relació següent:
2017

2018

CENTRE

SET-DES

GENER-JUNY

AMPA ESC FLUVIANETS

3.038,00

4.687,20

AMPA ESC JOAN REGLA

3.202,50

4.941,00

ESC SANTA CECILIA (AJUNT)

420,00

648,00

AMPA ESC CABANES

1.519,00

2.343,60

AMPA ESC RUIZ AMADO

9.996,00

15.422,40

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES

14.731,50

22.728,60

AMPA ESC EMPURIES

12.663,00

19.537,20

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA 6.076,00

9.374,40
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AMAP ESC JOSEP PALLACH

20.879,25

32.213,70

AMPA ESC SALVADOR DALI

15.400,00

23.760,00

AMPA ESC SANT PAU

8.701,00

13.424,40

AMPA ESC AMISTAT

29.529,50

45.559,80

COR DE MARIA

8.680,00

13.392,00

LA SALLE

5.859,00

9.039,60

ESCOLAPIES FIGUERES

6.076,00

9.374,40

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO

5.528,25

8.529,30

ESC LES SALINES (AJUNT.)

577,50

891,00

AMPA ESC RAMON MUNTANER

1.540,00

2.376,00

AMPA ESC PONT DE MOLINS

2.387,00

3.682,80

AMPA ESC ELS GRECS

22.282,75

34.379,10

AMPA ESC NARCIS MONTURIOL

12.600,00

19.440,00

AMPA ESC M. VAYREDA (ROSES)

10.248,00

15.811,20

CENTRE ESCOLAR EMPORDA

175,00

270,00

AMPA ESC LLAGUT

16.170,00

24.948,00

AMPA ESC TERRAPRIMS

3.038,00

4.687,20

AMPA ESC SANTIAGO RATES

5.115,60

7.892,64

AMPA ESC PUIG SEGALAR

434,00

669,60

AMPA ESC SOL I VENT

6.727,00

10.378,80

AMPA ESC LES MELIES

5.880,00

9.072,00

ESC VENTALLÓ (AJUNT.)

2.156,00

3.326,40

CEE MARE DE DEU DEL MONT

2.248,75

3.469,50

243.878,60

376.269,84

SET-DES

GENER-JUNY

ESC L'ESCULAPI

1.937,25

2.988,90

ESC ELS VALENTINS

1.722,00

2.656,80

ESC VALLGARRIGA

4.950,75

7.638,30

ESC JOAQUIM VALLMAJO

2.597,00

4.006,80

ESC TRAMUNTANA

371,00

572,40

ESC MARIA PAGES

-

-

ESC SANT ANDREU

556,50

858,60

ESC MN. JOSEP M ALBERT

371,00

572,40

ESC GONÇAL COMELLAS

1.113,00

1.717,20

ESC MONTSERRAT VAYREDA

-

-
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ESC LLERS

1.811,25

2.794,50

ESC LLUIS M. VIDAL

805,00

1.242,00

ESC ELS DOLMENS

1.006,25

1.552,50

ESC SANT SEBASTIA

2.012,50

3.105,00

ESC ANTONI BALMANYA

805,00

1.242,00

ESC PARC DE LES AIGUES

18.333,00

28.285,20

ESC TERESA DE PALLEJA

611,10

942,84

ESC ANICET DE PAGES

9.166,50

14.142,60

ESC JOSEP POUS I PAGES

18.129,30

27.970,92

ES EL BRUEL

19.147,80

29.542,32

ESC JOAQUIM CUSI

22.543,50

34.781,40

ESC CARME GUASCH

7.119,00

10.983,60

ESC EL FAR

1.384,25

2.135,70

ESC TORRE D'EN REIG

988,75

1.525,50

117.481,70

181.257,48

SET-DES

GENER-JUNY

ESC JOSEP DE RIBOT OLIVAS

4.425,96

6.828,62

ESC CARITAT SERINYANA

2.739,10

4.226,04

ESC JAUME VICENS VIVES

11.995,20

18.506,88

ES PAU

761,60

1.175,04

ESC JOAQUIM GIFRE

3.998,40

6.168,96

ESC MARTI INGLES

3.236,80

4.993,92

27.157,06

41.899,46

SET-DES

GENER-JUNY

ESC POMPEU FABRA

6.606,60

10.193,04

ESC LES CLISQUES

800,80

1.235,52

ESC SANT JAUME

1.401,40

2.162,16

8.808,80

13.590,72

397.326,16

613.017,50

TOTAL AIM:

Cinquè.- Establir que els directors dels centres hauran de comunicar al Consell Comarcal les
altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així mateix,
el director del centre, i si s'escau el President/a i Secretari/a de l'AMPA, quan finalitzi el mes,
certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.
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Sisè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per executar el present acord.
Setè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, 7 de novembre de 2017
La consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 resolució del menjador obligatori dels centres concertats per al curs 20172018.
Fets
Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les competències de la
gestió del menjador a la comarca de l'Alt Empordà.
Ateses les competències i l'acord que desprèn el conveni, el Consell Comarcal en la mesura de
les consignacions pressupostàries, ha de portar a terme la prestació del servei de menjador amb
eficiència i eficàcia.
D'acord amb les bases que regulen la convocatòria d'ajuts socioeconòmics de menjador pel curs
2017-2018, aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 21 de març de 2017 i
ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 23 de maig de 2017, cal resoldre les sol·licituds
presentades.
Atès que els beneficiaris compleixen els requisits establerts per les bases de la convocatòria
abans esmentades.
Ateses les sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària en la partida de menjador
escolar dels centres concertats del conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà aquestes sol·licituds fan un total de 123.504,00 €.
Atès que existeix crèdit adequat i suficient a l'aplicació pressupostària 35.3263.48000.
Atès l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament, segons el qual proposa
l'adjudicació del menjador obligatori als centres concertats de la comarca per al curs 2017-2018.
Fonaments de dret
–
–
–

Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els
Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
L'article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni
individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
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–

–

Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió
del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions
en matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016.
Bases de la convocatòria del menjador obligatori i d'ajuts individuals de menjador
aprovades pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 23 de maig de 2017.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Adjudicar els ajuts de menjador obligatori als centres concertats de la comarca per al
curs 2017-2018, d'acord amb l'annex adjunt que forma part de la proposta.
Segon.- Autoritzar la despesa de 123,504,00 € per atendre les despeses esmentades amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 35.3263.48000, l'import de 48.423,20 € pel període de setembre a
desembre de 2017 i l'import de 75.080,80 € pel període de gener a juny de 2018, d'acord amb la
relació següent:
2017

2018

CENTRE

SET-DES

GENER-JUNY

COR DE MARIA

1.302,00

2.008,80

ESCOLAPIES FIGUERES

10.930,78

16.950,62

LA SALLE

23.769,64

36.860,16

CENTRE ESCOLAR EMPORDA

12.420,78

19.261,22

TOTAL :

48.423,20

75.080,80

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor del servei de menjador, i es farà
efectiu una vegada rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:
- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal de
l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.
L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.
Quart.- Establir que els ens gestors del servei de menjador hauran de comunicar al Consell
Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar.
Així mateix, quan finalitzi el mes certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà
el Consell Comarcal.
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Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.

Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, 7 de novembre de 2017
La consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 resolució del menjador obligatori dels centres escolars públics de la
comarca per al curs 2017-2018.Fets
D'acord amb les bases que regulen la convocatòria del menjador obligatori per al curs 20172018, aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 21 de març de 2017 i ratificat
pel Ple del Consell Comarcal de data 23 de maig de 2017, caldrà efectuar el pagament dels
alumnes que ho han sol·licitat que compleixin els requisits i que s'han quedat a menjador.
La previsió pressupostària per els alumnes amb menjador obligatori per al curs 2017-2018 és de
736.142,14 €.
L'import que ens transfereix la Generalitat de Catalunya per al concepte de menjador obligatori
segons conveni és de 736.142,14 €.
Existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries 35.3263.22799 i
35.3263.48000.
Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/17922014 de 24 de juliol relatius a
la Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà quant a la gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals explicita
l'organització del transport escolar i el finançament per la prestació de serveis.
Atès l'informe de la tècnica de cultura i educació, segons el qual proposa l'adjudicació del
menjador obligatori a les sol·licituds presentades per al curs 2017-2018 que compleixin els
requisits de les bases així com la quantitat atorgades als centres escolars.
Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Estimar les sol·licituds presentades de menjador obligatori per al curs 2017-2018 que
compleixin els requisits de les bases i que es relacionen a l'annex adjunt.
Segon.- Autoritzar la despesa del menjador obligatori, per l'import de 209.643,00 €
corresponent al període de setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària
35.3263.48000 del pressupost de 2017, l'import de 79.851,10 € corresponent al període de
setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.22799 del pressupost de
2017, i una despesa per l'import de 323.449,20 € i 123.198,84 € corresponent al període de
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gener a juny de 2018 amb càrrec al pressupost de 2018, d'acord amb la relació següent:
2.017

2.018

ENS GESTOR

SET-DES

GENER-JUNY

AMPA ESC JOAN REGLA

10.248,00

15.811,20

AMPA ESC CABANES

3.472,00

5.356,80

AMPA ESC RUIZ AMADO

1.176,00

1.814,40

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES

14.518,00

22.399,20

AMPA ESC AMISTAT

2.065,00

3.186,00

AMPA ESC JOSEP PALLACH

430,50

664,20

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA

1.302,00

2.008,80

AMPA ESC SALVADOR DALI

2.310,00

3.564,00

AMPA ESC SANT PAU

791,00

1.220,40

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO

8.599,50

13.267,80

AMPA ESC RAMON MUNTANER

9.625,00

14.850,00

AMPA ESC LLAGUT

10.920,00

16.848,00

AMPA ESC TERRAPRIMS

23.002,00

35.488,80

AMPA ESC SOL I VENT

6.076,00

9.374,40

AMPA ESC LES MELIES

5.460,00

8.424,00

AJUNTAMENT DE VENTALLO

2.744,00

4.233,60

AMPA ESC SATIAGO RATES

10.657,50

16.443,00

CEE MARE DE DEU DEL MONT

96.246,50
209.643,00

148.494,60
323.449,20

4.746,00
742,00
1.113,00

7.322,40
1.144,80
1.717,20

SERHS FOOD AREA, SL
ESC EL FAR D'EMPORDÀ
ESC SANT ANDREU
ESC MONTSERRAT VAYREDA
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ESC JOAQUIM VALLMAJO
ESC GARRIGAS
ESC LLERS
ESC LLUIS M. VIDAL
ESC TERESA DE PALLEJA
ESC SANT SEBASTIA
ESC TORRE D'EN REIG
ESC CARME GUASCH
ESC VALENTINS

6.307,00
1.291,50
23.345,00
4.427,50
9.777,60
2.817,50
395,50
3.559,50
1.722,00
60244,1

9.730,80
1.992,60
36.018,00
6.831,00
15.085,44
4.347,00
610,20
5.491,80
2.656,80
92948,04

8.006,60
7.996,80
16003,4

12.353,04
12.337,92
24690,96

FUNDAESPLAI
ESC LES CLISQUES

3.603,60

5.559,84

TOTAL :

289.494,10

446.648,04

EUREST
ESC JOSEP RIBOT OLIVAS
ESC JOAQUIM GIFRE

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor del servei de menjador, i es farà
efectiu una vegada rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:
- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal de
l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.
L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.
Quart.- Establir que els ens gestors del servei de menjador hauran de comunicar al Consell
Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar.
Així mateix, quan finalitzi el mes certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà
el Consell Comarcal.
Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.
Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, 7 de novembre de 2017
C/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 -Fax 972 50 56 81 – E-mail:consell@altemporda.org – 17600 FIGUERES

La consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

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

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'adaptació de l'import de l'ajut atorgat al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
del Pla de foment territorial 2015.
Fets
Atès que en data 5 de maig de 2015 la junta de govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
va acordar sol.licitar al Departament d'Empresa i Ocupació, una subvenció de 312,674,77 euros
per a la realització del projecte aprovat Foment del valor turístic dels espais naturals protegits de
l'Alt Empordà, potenciant el turisme actiu i sostenible, amb un pressupost total de 625.349,53 €
Atès que es va signar conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els
ajuntament del Port de la Selva, Llançà, Portbou, Peralada, Castelló d'Empúries, el Consorci
dels Aspres i Sant Pere Pescador per a la gestió i execució de les accions municipals.
Atès que en data 8 d'octubre de 2015, es va publicar la resolució la concesssió de la subvenció
de 312.674,77 euros
Atès que en data 3 de novembre de 2015, per junta de govern, es va adoptar l'acord d'acceptar la
subvenció de 312,674,77 €, segons resolució definitiva de la Directora General de Turisme.
Atès que en data 30 de juny de 2016, es va sol.licitar pròrroga del termini d'execució, i per
resolució de la directora de turisme va estar acceptada amb la reducció del projecte i
proporcionalment de l'ajut, segons quadre:

IMPORT SUBVENCIONABLE
(MODIFICAT PER RESOLUCIÓ P
6.244,08 €
6.244,08 €
138.205,70 €
138.205,70 €
278.758,01 €
167.254,80 €
2.214,42 €
2.214,42 €
17.999,96 €
17.999,96 €
6.000,00 €
6.000,00 €
24.321,68 €
24.321,68 €
49.840,34 €
49.840,34 €

ACTUACIÓ

IMPORT

1. Creació de la ruta dels Aspres i l'Albera
2. Construcció de pas per a vianants: GR-92, GR-11 i Itinerànnia
3. Millores camí de ronda de la Gola a la Farella (Llançà)
4. Proposta de senyalització d'itineraris «Cales i camins de ronda» 2214,42 2214,42
5. Millora d'accés i senyalització a Peralada. Creació d'un punt d'informació turística 18000,00 18000,00
6. Millora d'accés i senyalització a Peralada. Unificació de les rutes i els itineraris naturals
7.Senyalització dels recursos turístics de Portbou
8. Adequació de rutes cicloturístiques a la xarxa d'Itinerànnia i la senyalització del GR-2
9. Adequació, renovació, ampliació i connexió de la xarxa de senders i bici a Empuriabrava
10. Execució d'un tram del vial ciclable des de Sant Pere Pescador a St Martí d'Empúries
TOTAL

45.976,01 €
55.789,29 €

45.976,01 €
55.789,29 €

625.349,49 €

513.846,28 €
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Atès que en data 29 de setembre de 2017 es va justificar la 3 i última anualitat del Pla de
foment territorial, foment del valor turístic dels espais naturals protegits de l’Alt Empordà, any
2015, segons detall:

ACTUACIÓ

IMPORT

IMPORT
SUBVENCIO
NABLE
(MODIFICAT
PER
IMPORT
RESOLUCIÓ EXECUTAT
P
(12/06/2017)

IMPORT
EXECUTAT
DINS LA 3
FASE

1. Creació de la ruta dels Aspres i
6.244,08 €
6.244,08 €
5.539,81 €
l'Albera
2. Construcció de pas per a
vianants: GR-92, GR-11 i
138.205,70 € 138.205,70 € 31.012,25 €
Itinerànnia
3. Millores camí de ronda de la
278.758,01 € 167.254,80 € 116.182,64 €
Gola a la Farella (Llançà)
4. Proposta de senyalització
d'itineraris «Cales i camins de
2.214,42 €
2.214,42 €
1.030,77 €
ronda»
5. Millora d'accés i senyalització
a Peralada. Creació d'un punt
d'informació turística
6. Millora d'accés i senyalització
a Peralada. Unificació de les
rutes i els itineraris naturals
7.Senyalització dels recursos
turístics de Portbou
8. Adequació de rutes
cicloturístiques a la xarxa
d'Itinerànnia i la senyalització
del GR-2
9. Adequació, renovació,
ampliació i connexió de la xarxa
de senders i bici a Empuriabrava
10. Execució d'un tram del vial
ciclable des de Sant Pere
Pescador a St Martí d'Empúries

IMPORT
TOTAL
EXECUTAT
(30/09/2017 )

58,08 €

5.597,89 €

41.374,13 €

72.386,38 €

78.172,24 € 194.354,88 €

0,00 €

1.030,77 €

17.999,96 €

17.999,96 €

17.657,66 €

0,00 €

17.657,66 €

6.000,00 €

6.000,00 €

0

5.306,41 €

5.306,41 €

24.321,68 €

24.321,68 €

17.063,61 €

0,00 €

17.063,61 €

49.840,34 €

49.840,34 €

18.859,65 €

12.936,03 €

31.795,68 €

45.976,01 €

45.976,01 €

45.976,01 €

0,00 €

45.976,01 €

55.789,29 €

55.789,29 €

40.738,98 €

14.917,23 €

55.656,21 €

TOTAL 625.349,49 € 513.846,28 € 294.061,38 € 152.764,12 € 446.825,50 €
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Atès que s'han justificat totes les actuacions, amb una reducció de l'import total del projecte,
principalment per les baixes en les adjudicacions dels concursos de les obres.
Atès l'informe positiu 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).
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/47/2015, de 12 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de
foment territorial de turisme, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Adaptar l'import de l'ajut a 223.421,75 euros del Pla de foment territorial 2015, que
representa el 50% del projecte justificat a 30 de setembre de 2017, ja que l'import total és de
446.825,50€ segons relació:
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ACTUACIÓ
1. Creació de la ruta dels Aspres i l'Albera
2. Construcció de pas per a vianants: GR-92,
GR-11 i Itinerànnia
3. Millores camí de ronda de la Gola a la
Farella (Llançà)

Foment del Valor Turístic dels Espais Naturals Protegits de l'Alt Empordà, potenciant el turisme actiu i
sostenible
IMPORT
SUBVENCIONA
TOTAL
BLE
EXECUTAT 1a i EXECUTAT 3 JUSTIFICAT
IMPORT
IMPORT
(MODIFICAT a FASE
2
FASE
(30/09/2017 ) SUBVENCIONAT
PER
6.244,08 €
6.244,08 €
5.539,81 €
58,08 €
5.597,89 €
2.798,95 €
RESOLUCIÓ P

138.205,70 €

138.205,70 €

31.012,25 €

41.374,13 €

72.386,38 €

36.193,19 €

278.758,01 €

167.254,80 €

116.182,64 €

78.172,24 €

194.354,88 €

97.177,44 €

2.214,42 €

2.214,42 €

1.030,77 €

0,00 €

1.030,77 €

515,39 €

17.999,96 €

17.999,96 €

17.657,66 €

0,00 €

17.657,66 €

8.828,83 €

6.000,00 €

6.000,00 €

0

5.306,41 €

5.306,41 €

2.653,21 €

24.321,68 €

24.321,68 €

17.063,61 €

0,00 €

17.063,61 €

8.531,81 €

49.840,34 €

49.840,34 €

18.859,65 €

12.936,03 €

31.795,68 €

15.897,84 €

45.976,01 €

45.976,01 €

45.976,01 €

0,00 €

45.976,01 €

22.988,01 €

55.789,29 €

55.789,29 €

40.738,98 €

14.917,23 €

55.656,21 €

27.828,11 €

625.349,49 €

513.846,28 €

294.061,38 €

152.764,12 €

446.825,50 €

223.412,75 €

4. Proposta de senyalització d'itineraris
«Cales i camins de ronda»
5. Millora d'accés i senyalització a Peralada.
Creació d'un punt d'informació turística
6. Millora d'accés i senyalització a Peralada.
Unificació de les rutes i els itineraris naturals
7.Senyalització dels recursos turístics de
Portbou
8. Adequació de rutes cicloturístiques a la
xarxa d'Itinerànnia i la senyalització del GR-2
9. Adequació, renovació, ampliació i
connexió de la xarxa de senders i bici a
Empuriabrava
10. Execució d'un tram del vial ciclable des
de Sant Pere Pescador a St Martí d'Empúries
TOTAL

Segon.- Disminuir en 89.253,02€ l'aplicació pressupostària d'ingressos de la partida 30.75080
pel tal d'adaptar el nou import de l'ajut.
Tercer.- Notificar el present acord a l'Àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.
Quart.- 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, 21 de novembre de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

Existeix crèdit adequat i suficient,
Cap d'Intervenció,

En dono fe,
El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte

Francisco Muñoz Cameo
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