JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'acceptació de la subvenció atorgada per l'Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona. DIPSALUT, per al finançament d'accions lligades a
l'ocupació remunerada de persones en el marc del programa Salut i Crisi 2016/2017, per
ajuntaments i ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona.Opm10.LE2016/179
Fets
ATÈS que el passat 10 d'octubre de 2016 es va publicar en el BOP de Girona número 194
l'edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions del suport econòmic
per al finançament d'accions lligades a l'ocupació remunerada de persones en el marc del
programa Salut i Crisi 2016-2017 per ajuntaments, i ens locals supramunicipals de la
demarcació de Girona Opm10 (LE2016/179)
ATÈS que el passat 14 d'octubre de 2016 es va publicar en el BOP de Girona número 197
l'edicte d'aprovació de la convocatòria del suport econòmic per al finançament d'accions lligades
a l'ocupació remunerada de persones en el marc del programa Salut i Crisi 2016-2017 per
ajuntaments, i ens locals supramunicipals de la demarcació de Girona Opm10 (LE2016/179)
ATÈS que l'Àrea de Benestar Social va concórrer a la convocatòria amb el projecte que porta el
nom de «Oficis per la comunitat: noves oportunitats per sortir de la crisi» amb el qual
participarà a la convocatòria esmentada anteriorment.
VISTA l'edicte de resolució del Consell Rector de data 22 de novembre de 2016 de la
convocatòria de subvencions per el finançament d'accions lligades a l'ocupació remunerada de
persones en el marc del programa Salut i Crisi 2016/2017, per ajuntaments i ens locals
supramunicipals de la demarcació de Girona. Opm10. LE2016/179 en el qual es decideix
atorgar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà una subvenció per import de 64.152,90 €
VIST l'informe de la Tècnica de Benestar de data 9 de gener de 2017 en que informa
favorablement a l'acceptació de la subvenció concedida per l'Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona. DIPSALUT
Fonaments de dret
• Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions del suport econòmic
per al finançament d'accions lligades a l'ocupació remunerada de persones en el marc del
programa Salut i Crisi 2016-2017 publicat en el BOP el 10/10/2016.
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• Edicte d'aprovació de la convocatòria del suport econòmic per al finançament d'accions
lligades a l'ocupació remunerada de persones en el marc del programa Salut i Crisi 20162017 publicat en el BOP 14/10/2016
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Acceptar la subvenció de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona. DIPSALUT, per al finançament d'accions lligades a l'ocupació remunerada de persones
en el marc del programa Salut i Crisi 2016/2017, per ajuntaments i ens locals supramunicipals
de la demarcació de Girona.Opm10.LE2016/179
Segon.- Consignar l'ingrés d'aquesta subvenció per import de 64.152,90 € a l'aplicació
pressupostària 40.46110 "DIPSALUT - Salut i Crisi" del pressupost vigent.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal,
per al seu coneixement i als efectes legals adients.
Figueres, 9 de gener de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Prenc raó,
El 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 de la subvenció concedida pel Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya d'acord amb la resolució PRE/1269/2016, de 19 de maig de
convocatòria per a la concessió de subvencions pluriennals Eurodistricte per al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.
Fets
VISTA la resolució PRE/1269/2016, de 19 de maig, per la qual es va obrir la convocatòria
corresponent a l'any 2016 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.
ATÈS que l'Àrea de Benestar Social va concórrer a la convocatòria amb el projecte que porta el
nom «Bones pràctiques en capacitació parental per a famílies en risc d'exclusió social a l'espai
català transfronterer» amb el qual es va sol·licitar una subvenció per un import de 5.600 €
(CINC MIL SIS CENTS EUROS).
VISTA la resolució de data 11 de novembre de 2016, de concessió de la convocatòria de
subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a
l'Espai Català Transfronterer en la qual s'atorga una subvenció de 5.000 € al Consell Comarcal
de l'Alt Empordà.
VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar de data 05/01/2017 en que informa
favorablement a l'acceptació de la subvenció concedida Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya d'acord amb la resolució PRE/1269/2016.
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).
• Ordre PRE/114/2016, de 12 de maig en la qual s'aproven les bases reguladores a la concessió
de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de
cooperació a l'Espai Català Transfronterer.
• Resolució PRE/1269/2016, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a
l'any 2016 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
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ACORD
Primer.- Acceptar la subvenció del Departament de Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya d'acord amb la resolució resolució de data 11 de novembre de 2016, de
concessió de la convocatòria de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament
de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.
Segon.- Consignar l'ingrés d'aquesta subvenció per import de 5.000,00 € a l'aplicació
pressupostària 40.45061 Gencat "projectes de cooperació Espai Català Transfronterer".
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal,
per al seu coneixement i als efectes legals adients.
Figueres, 17 de gener de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Prenc nota,
El 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 de la sol·licitud atorgada per l'Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) en el marc de la convocatòria de subvencions
als Consells Comarcals i Consorcis de la demarcació de Girona per a la realització de projectes
d'atenció social. ASSCC (LE2016/176).Girona.
Fets
ATÈS que el passat 14 de setembre de 2016 es va publicar en el BOP de Girona número 176
l'edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions als consell comarcals i
consorcis de benestar social de la demarcació de Girona per a la realització de projectes
d'atenció social. ASCC (LE2016/176). Girona.
ATÈS que el passat 23 de setembre de 2016 es va publicar en el BOP de Girona número 183
l'edicte d'aprovació de la convocatòria de subvencions als consell comarcals i consorcis de
benestar social de la demarcació de Girona per a la realització de projectes d'atenció social.
ASCC (LE2016/176). Girona.
ATÈS que l'Àrea de Benestar Social va concórrer a la convocatòria amb el projecte que porta el
nom de «CUIDEM-NOS» amb la finalitat d'oferir un espai segur i de confiança, de relació, de
formació i d'intercanvi d'experiències entre els cuidadors/res, i/o les persones afectades per una
situació de dependència, per millorar la seva qualitat de vida.
VIST l'edicte de resolució del Consell Rector de Dipsalut de data 9 de novembre de la
convocatòria de subvencions als consells comarcals i consorcis de benestar social de la
demarcació de Girona per a la realització de projecte d'atenció social ASCC.LE2016/176.
Dipsalut. Girona
VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar en data 10 de gener de 2017 en que
informa favorablement a l'acceptació de la subvenció atorgada per Dipsalut.
Fonaments de dret
• Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Edicte de data 14/09/2016 d'aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions
als consell comarcals i consorcis de benestar social. ASCC (LE2016/176).
• Edicte de data 23/09/2016 d'aprovació de la convocatòria de subvencions als consell
comarcals i consorcis de benestar social. ASCC (LE2016/176).
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Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Acceptar la subvenció de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona. DIPSALUT, en el marc de la convocatòria de subvencions als Consells Comarcals i
Consorcis de la demarcació de Girona per a la realització de projectes d'atenció social. ASSCC
(LE2016/176).Girona.
Segon.- Consignar l'ingrés d'aquesta subvenció per import de 20.625,00 € a l'aplicació
pressupostària 40.46101 "Diputació de Girona - Subvencions projectes Atenció Social" del
pressupost vigent.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal,
per al seu coneixement i als efectes legals adients.
Figueres, 17 de gener de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Prenc raó,
El 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 la contractació del servei de coordinació i monitoratge de transport escolar.Requeriment de documentació a la segona oferta més avantatjosa
Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 18 d'octubre de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de coordinació i monitoratge de transport escolar; 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.
Per acord de la Junta de data 8 de novembre de 2016 es va rectificar el plec de clàusules
administratives particulars i es va obrir un nou termini de presentació de proposicions, durant el
qual es varen presentar les ofertes següents: Actiescola SLU; Diversport SL; Serveis Educació
No Formal SL i Serunión SA.
La Mesa de Contractació, reunida en data 13 de desembre de 2016, va proposar l'adjudicació del
contracte a favor de l'empresa Actiescola SLU, per tractar-se de l'oferta és avantatjosa.
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2016 es va disposar requerir
l'empresa Actiescola SLU perquè en el termini de deu dies hàbils aportés la documentació
acreditativa dels requisits de personalitat, capacitat i solvència establerts a la clàusula onzena
del plec de clàusules administratives, així com la resta de documentació establerta a la clàusula
setzena del mateix plec.
Mitjançant escrit amb registre d'entrada núm. 2017/227 de 09/01/17, l'empresa Actiescola SLU
manifesta que no disposa del certificat ISO 9001 de qualitat, el qual s'establia com a mitjà de
solvència tècnica i professional a la clàusula onzena del plec, i demana que s'accepti la seva
renúncia a l'adjudicació del contracte.
D'acord amb l'acta de la Mesa de Contractació de data 13 de desembre de 2016, la segona oferta
més avantatjosa és la presentada per l'empresa Diversport SL.
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, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern
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l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Donar per renunciada al contracte del servei de coordinació i monitoratge de transport
escolar l'empresa Actiescola SLU.
Segon.- Requerir l'empresa Diversport SL perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar des
de l'endemà de la notificació d'aquest acord, presenti la documentació que tot seguit s'indica,
amb l'advertiment que, en cas contrari, s'entendrà que ha retirat la seva oferta:
-

-

Original o còpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat
Original o còpia compulsada de l'escriptura de poders a favor del signant de l'oferta
Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o al Registre Oficial que
correspongui dels darrers tres anys conclosos.
Relació dels principals serveis realitzats en el curs dels darrers cinc anys, amb indicació del
seu import, la data i el destinatari públic o privat d'aquests.
Certificats, o declaració de l'empresari si el destinatari és un subjecte privat, acreditatius
d'haver executat almenys tres contractes de serveis de monitoratge en els darrers cinc anys.
Certificat ISO 9001 de qualitat
Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i del rebut en vigor
Declaració responsable en què es manifesti que es disposa de les certificacions
d'antecedents penals acreditatives que les persones que s'adscriuran al servei no han estat
condemnades per sentència feram per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual
per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors.
Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 1.279,43€.
Justificant d'haver abonat les despeses de l'anunci de licitació per import de 48,24€

Figueres, 17 de gener de 2017
La consellera delegada
de l'àrea d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada

En dono fe,
El secretari,

Francisco Muñoz i Cameo
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