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 socioeducatiu de prevenció diürna 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 26 de setembre de 2017,
justificatiu de la necessitat de procedir a la contractació del servei socioeducatiu de prevenció
diürna per a nens i nenes de 6 a 12 anys als municipis de Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere
Pescador i La Jonquera.
S'ha incorporat a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte.
S'ha emès informe jurídic de data 16 de novembre 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
• 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 Benestar Social proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar, d'acord amb allò disposar a l'article 110 de 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 del servei socioeducatiu de
prevenció diürna del Consell Comarcal.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors de la contractació de l'esmentat servei.
Tercer.- Convocar la licitació del servei socioeducatiu de prevenció diürna del Consell
Comarcal, per procediment obert i tramitació ordinària, pel preu anual de divuit mil euros
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(18.000,00€), IVA exempt.
La durada del contracte serà de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més.
Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de.
36.000,00€, amb la periodificació següent:
ANY

IMPORT S/IVA

IVA

IMPORT TOTAL

2018

18.000,00€

exempt

18.000,00€

2019

18.000,00€

exempt

18.000,00€

La despesa derivada de la contractació d'aquest servei té caràcter plurianual i anticipat, per la
qual cosa aquesta autorització resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades en les aplicacions dels exercicis pressupostaris corresponents.
Cinquè.-Anunciar la present licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal i en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Sisè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord
Figueres, 17 de novembre de 2017
El conseller delegat de l'àrea
de Benestar Social

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 contractació dels serveis de publicitat institucional amb Creacions Alt
Empordà SL.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 27 de juny de 2017 es va aprovar l'expedient de
contractació dels serveis de publicitat institucional amb Creacions Alt Empordà SL, editora de
la revista gratuïta d'informació comarcal CRAE; es van aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va
disposar convocar licitació per a l'adjudicació del contracte per procediment negociat sense
publicitat i sol.licitar oferta a l'empresa Creacions Alt Empordà SL.
Creacions Alt Empordà SL va presentar la seva oferta, per un import de 4.764,00€ anuals i
1.000,44€ en concepte d'IVA.
Per acord de la Junta de Govern de data 27 d'octubre de 2017 es va rectificar una errada relativa
a la durada del contracte comesa a la clàusula cinquena del plec de clàusules administratives
particulars.
Per acord de la Junta de Govern de data 24 d'octubre de 2017 es va requerir l'empresa
Creacions Alt Empordà SL perquè aportés la documentació a què fa referència la clàusula XVI.
2 del plec de clàusules administratives particulars.
La documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a l'efecte.
Fonaments de dret
-

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que 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, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Adjudicar el contracte dels serveis de publicitat institucional a la revista gratuïta
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d'informació comarcal CRAE a favor de l'empresa Creacions Alt Empordà SL, amb CIF
B17757576, pel preu de quatre mil set-cents seixanta-quatre euros anuals (4.764,000€) i mil
euros amb quaranta-quatre cèntims (1.000,44€) en concepte d'IVA.
Segon.- La durada del contracte serà de dos anys a comptar des del dia 1 de desembre de 2017 i
es podrà prorrogar per un any més, per acord de les parts manifestat de forma expressa abans de
la seva finalització.
Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2017,
per un import màxim de 480,37€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.22602 del
pressupost.
Quart.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i a l'àrea d'Intervenció del Consell
Comarcal.
Cinquè.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des
de l'endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.”
Figueres, 16 de novembre de 2017
El President,

Ferran Roquer i Padrosa
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
Aprovació del conveni regulador de la subvenció nominativa concedida a Càritas Diocesana de
Girona per al manteniment del Centre de Distribució d'Aliments (CDA) de Figueres durant l'any
2017.
Fets
1. Que el 25 de maig de 2017 es va signar un conveni marc del projecte CDA entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona “Dipsalut”, la Fundació Privada Banc
d’Aliments de les Comarques de Girona, la Fundació Bancària “la Caixa” i Càritas Diocesana
de Girona, amb vigència els exercicis 2017 i 2018.
2. Que el projecte Centre de Distribució d’Aliments (CDA) s’ha implantat a diversos municipis
de les comarques de Girona, atenent a criteris de població, representativitat territorial,
problemàtica social, interès i coresponsabilitat dels seus ajuntaments i entitats socials del
municipi.
3. Es d'interès del Consell Comarcal de l'Alt Empordà cooperar, a través dels seus corresponents
serveis socials, per propiciar l’atenció adequada a les persones en situació de risc que tenen
dificultats per resoldre els problemes quotidians que presenta el seu entorn natural.
4. L’objecte del present conveni és el manteniment del projecte Centre de Distribució
d’Aliments, en endavant CDA, de Figueres la finalitat del qual és oferir un recurs que doni
resposta al dret fonamental a l’alimentació, ampliant l'actual sistema de cobertura de necessitats
bàsiques de la població més desfavorida capacitant els participants a afrontar de forma
autònoma i responsable la situació sociofamiliar en què es troben.
5. El compromís econòmic del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per l’any 2017 consisteix en
una aportació econòmica de 10.000'00€ (DEU MIL EUROS) a Cáritas Diocesana de Girona,
com a gestor del CDA de Figueres i per contribuir al manteniment del centre i al sosteniment
de la compra d’aliments.
6. En data 3 de novembre la directora tècnica de Benestar Social va emetre informe favorable a
l'aprovació del conveni de col·laboració per al manteniment del Centre de Distribució
d'Aliments (CDA) de Figueres durant l'any 2017
Fonaments de dret
-

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.
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-

-

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal
i Règim Local de Catalunya.
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis
12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria
d’assistència i serveis socials, que regulen les competències dels consells comarcals i dels
ajuntaments pel que fa als serveis socials.
Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (LSS).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern
l'adopció dels acords següents:
ACORDS:
Primer. Aprovació del conveni regulador de la subvenció nominativa concedida a Càritas
Diocesana de Girona per al manteniment del Centre de Distribució d'Aliments (CDA) de
Figueres durant l'any 2017 finalitat oferir a les famílies més necessitades el dret fonamental a
l'alimentació.
Segon. Autoritzar la despesa de 10.000 € (DEU MIL EUROS) derivada de la clàusula sisena del
conveni que s'aprova, i disposar-ne a favor de Càritas Diocesana de Girona, amb càrrec a la
partida 40.2311.48020 que porta el nom “Subv. Caritas Diocesana de Girona” del pressupost
vigent.
Tercer. Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Quart. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el que
estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.
Cinquè. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Sisè. Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els
presents acords.
Setè.- Donar-ne coneixement a Caritas Diocesana de Girona i l'àrea de Serveis Econòmics
d'aquest Consell Comarcal als efectes adients.
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Figueres, 14 de novembre de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Alex Hernández González
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 fer efectiva la sol·licitud de formalització de les addendes de pròrroga dels
convenis per l’any 2018 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i el Programa de Mediació per al Lloguer
Social d’Habitatge.
Fets
ATÈS que el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012
estableix, en relació a les oficines locals d’habitatge, que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir les oficines locals d’habitatge i el
programa de mediació per al lloguer social amb les administracions locals, com també amb
institucions o entitats que tinguin desplegament territorial.
ATÈS que, de conformitat amb l’establert en l’article 97 del Decret del Pla per al dret a
l’habitatge 2009-2012, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa d’una oficina i del
personal tècnic i administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen.
ATÈS que, per tal de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts del Pla
per al dret a l’habitatge 2009-2012, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà van subscriure, en data 1 de juny de 2012, un conveni de col·laboració per al
manteniment de l’Oficina local d’habitatge i programa de mediació per al lloguer social d’àmbit
territorial comarcal, el qual va ser aprovat per Decret de Presidència de 24 de maig de 2012 i
posteriorment ratificat pel Ple del Consell Comarcal en la seva sessió ordinària de 30 de juliol
de 2012.
ATÈS que en data 17 de desembre de 2013 es va aprovar per comissió de govern i en data 21 de
gener de 2014 ratificat en sessió del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà el nou conveni
que establia una vigència fins el 31 de desembre de 2014, i poder ser prorrogat, per mutu acord
de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de
realitzar amb un preavís d'un mes del venciment del termini inicial.
ATÈS que en data 10 de febrer de 2015 es va aprovar per Junta de Govern l'addenda de
pròrroga de la vigència dels convenis de col·laboració anteriorment esmentats per l'any 2015 i
posteriorment ratificat pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en la seva sessió
ordinària de 24 de març de 2015.
ATÈS que en data 23 de febrer de 2016 es va aprovar per Junta de Govern l'addenda de
pròrroga de la vigència dels convenis de col·laboració anteriorment esmentats per l'any 2016 i
posteriorment ratificat pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en la seva sessió
ordinària de 22 de març de 2016.
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ATÈS que en data 28 de març de 2017 es va aprovar per Ple l'addenda de pròrroga de la
vigència dels convenis de col·laboració anteriorment esmentats per l'any 2017.
ATÈS que és voluntat d’ambdues parts continuar la col·laboració iniciada per mitjà del conveni
formalitzat.
ATÈS, en relació amb la celebració d’acords, pactes, convenis o contractes de les
Administracions públiques amb persones tant de dret públic com privat, el que disposen els
articles 47 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
ATÈS el que estableix l’article 4.1, epígraf c), del RDLegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
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.
ATÈS que el decret 75/2014, de 27 de maig, té per objecte aprovar i desplegar el Pla per al dret
a l'habitatge de Catalunya, d'acord amb les previsions del títol V de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge, es creu oportú i necessari tramitar la sol·licitud de formalització
dels convenis per l'any 2018.
Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
• Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer
d'habitatges.
• Decret 18/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.
• Llei 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 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Llei 3/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
• Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).
• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
• Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges a
Catalunya.
• Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 20042007.
• Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic.
• Decret 288/2007, de 24 de desembre, pel qual es prorroga la urgència del Decret 244/2005,
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de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007.
• Decret 235/2008, de 2 de desembre, de tercera modificació del Decret 455/2004, de 14 de
desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la sol·licitud de formalització de les addendes de pròrroga dels convenis per
l'any 2018 entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge i al Programa de Mediació per al Lloguer Social d'Habitatge
pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2018.
Segon.- Facultar indistintament al president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcè i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels
presents acords.
Tercer.- Donar-ne trasllat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com a l'Àrea Serveis
Tècnics (Oficina d'Habitatge) d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes
adients.
Quart.- Sotmetre a ratificació en el proper Ple del Consell Comarcal quan es celebri.
Figueres, 28 de novembre de 2017
El conseller delegat de l'àrea d'Habitatge,

En dono fe,
La secretària delegada,

Francesca Falcó i Roig
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