JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al Conveni de Pràctiques entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la
Facultat d'Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona per a la realització de les
pràctiques de l'alumna Eva Geli Gregorio, durant el curs 2017-2018.
Fets
L’alumne Eva Geli Gregorio, amb DNI 41553130L , estudiant del grau en Educació Social a la
Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona, ha sol·licitat ser acollida a
l’àrea de Joventut del Consell Comarcal per realitzar les pràctiques durant els mesos de
novembre i desembre 2017 i del gener fins l'abril del 2018, del curs acadèmic 2017-2018, en el
que es compromet a complir el que acordin ambdues entitats.
Des de l’àrea de Joventut es proposa poder realitzar l’estada de pràctiques a la seva Oficina Jove
al Sra. Eva Geli Gregorio, amb les tasques a desenvolupar següents:
-

Suport en la realització del programa d'informació, suport i dinamització juvenil que
desenvolupa l'Oficina Jove de l'Alt Empordà.
Disseny de programes i estratègies d’intervenció i desenvolupament d'aquestes als joves de
la comarca.
Promoure la gent jove, sobretot la franja de 14 a 18 anys.
Coordinar-se amb el tècnic/a de joventut.
Executar i dinamitzar activitats.
Dinamitzar l’espai jove.
Detectar necessitats del col·lectiu juvenil.
Implicar el teixit social en la gestió d’activitats.
Resolució de conflictes juvenils.
Tasques d'organització, coordinació, desenvolupament i suport en el Projecte Okup'Alt
2017 dirigit a joves de 16 a 24 anys que no estudien ni treballen. Estarà present en tot el
procés de creació, desenvolupament i finalització del projecte.

Per tal de poder realitzar les pràctiques d'aquest alumne del grau en Educació Social que
realitza la Universitat de Girona s'ha de signar el corresponent conveni entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i la Facultat d'Educació i Psicologia.
L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals es desenvoluparan les
pràctiques acadèmiques externes que l’estudiant ha de dur a terme per a la seva formació. Les
pràctiques han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per
tal de proporcionar-li una formació completa i integral.
Aquesta acció no té càrrega econòmica per cap de les entitats que hi prenen part, universitat i
consell comarcal, alhora que potencia la intervenció amb joves en els municipis on s’aplica.
Vist el text del conveni de col·laboració entre el CCAE i la Facultat d'Educació i Psicologia de
la Universitat de Girona, que consta a l'expedient i es dona íntegrament per reproduït per a la
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realització de les pràctiques del grau en Educació Social.
Vist l'informe de data 4 d'octubre de 2017, emès per Joan Salellas Soler, Tècnic de l'Àrea de
Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Fonaments de dret
-

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).
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-tracions
públiques
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, adjunt a la proposta, que té per objecte establir
els termes de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Facultat d'Educació
i Psicologia de la Universitat de Girona, per a la realització de les pràctiques de l'alumna Eva
Geli Gregorio d'educació social, d’acord amb els termes que resulten del document adjunt:
descripció, destinataris, objectius generals i específics, i horari de pràctiques.
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.
Tercer.- Donar-ne trasllat a la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, així
com a l'àrea de Joventut d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Quart.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa
l'article 112.2 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i al DOGC, d'acord amb l'article 110.3 de la 26/2010.
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.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat del Conveni subscrit, segons
Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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Figueres, 17 d'octubre de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Joventut,

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 a l'acceptació de la subvenció del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, Direcció General d'Administració Local, per l'execució
de les actuacions incloses en el projecte Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni
natural i cultural de l'Alt Empordà, pel cofinançament FEDER en el marc del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6 .
Fets
ATÈS l'operació aprovada Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i
cultural de l'Alt Empordà amb un cost total de 1.827.025,92 €, presentat al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Direcció General d'Administració Local,
convocatòria publicada mitjançant l'Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per a la selecció
d'operacions de les entitats locals susceptibles de cofinaçament pel PO Feder de Catalunya
2014-2020, eix prioritaris 4 i 6.
ATÈS que s'ha signat conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els
Ajuntaments Colera, Maçanet de Cabrenys, Navata, Portbou, Roses, Sant Miquel de Fluvià,
Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vilafant per a la gestió i execució de les actuacions en
l'àmbit de la candidatura FEDER EIX 6 Projecte conservació, foment i desenvolupament del
patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà, aquest, entre altres, inclou el cofinançament de la
part no subvencionable del FEDER.
ATÈS que en data 31 de maig de 2017 es va publicar al DOGC núm. 7381 la Resolució
GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
ATÈS que l'operació presentada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà no va estar
seleccionada per rebre el cofinançament atorgat provisionalment.
ATÈS que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb caràcter previ a la interposició de recurs
contenciós administratiu, en data 8 de juny de 2017, va formular un escrit de requeriment
davant la Honorable Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
Direcció General d'Administració Local contra l'esmentada Resolució GAH/1214/2017, de 26
de maig, en la qual es denegava la sol.licitud presentada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà
per un incompliment del que estableix la base 16.3. de l'Ordre GAH/45/2016, de 7 de març.
ATÈS que en data 2 d'octubre de 2018 la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge resol estimar el requeriment presentat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
d'acord amb els informes favorables de l'Assessoria Jurídica i de la Interevnció Delegada del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i a proposta de la Direcció
General d'Administració Local
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ATÈS que, en data 16 d'octubre de 2017, s'ha publicat al DOGC núm 7474 la Resolució
GAH/2372/2017, de 10 d'octubre, de segona modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de
26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptible de
cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i s'inclou
l'operació Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt
Empordà, sol.licitat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà en la llista de sol.licituds
beneficiàries del cofianançament Feder, amb l'import de 1.827,025,92 € , amb un
cofinançament FEDER (50% de la despesa elegible final) de 913.512, 96 €.
ATÈS l'informe positiu de la cap d'Àrea de Turisme
Fonaments de dret
-

-

Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú .
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).
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).
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 GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eixos prioritaris 4 i 6.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Acceptar la subvenció de 913.512,96 € a l'aplicació pressupostària d'ingressos
30.75081 d'aquest Consell Comarcal, per l'execució de les actuacions incloses en l'operació
aprovada Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt
Empordà, amb un cost total de 1.827.025, 92 €, en el marc de la convocatòria publicada
mitjançant l'Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per a la selecció d'operacions de les entitats
locals susceptibles de cofinaçament pel PO Feder de Catalunya 2014-2020, eix prioritaris 4 i 6,
amb el compromís que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà aportarà la quantitat de
913.512,96 €, per tal de fer front a la resta de finançament de l'operació cofinançada pel Feder.
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Segon.- Donar trasllat al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
Direcció General d'Administració Local, els ajuntaments de Colera, Maçanet de Cabrenys,
Navata, Portbou, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i
Vilafant i l'àrea d'intervenció.
Figueres, 17 d'octubre de 2017
El conseller delegat de l'àrea de turisme,

Prenc raó,
Cap d'Intervenció,

En dono fe,
El Secretari,
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JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la
salut del Consell Comarcal.- Declarar desert el procediment.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 16 de maig de 2017 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut del Consell
Comarcal; 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
procediment obert i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions es va presentar una única oferta per part de
l'empresa PREVENACTIVA SLU.
La Mesa de Contractació, reunida en data 15 de juny de 2017, va proposar l'adjudicació del
contracte a favor de l'empresa PREVENACTIVA SLU per tractar-se de l'única oferta
presentada i no superar el tipus de licitació.
Requerida l'esmentada empresa perquè aportés la documentació a què es fa referència a la
clàusula dotzena del plec de clàusules administratives particulars, mitjançant escrit de data 17
de juliol de 2017 va comunicar que havien decidit no presentar la documentació requerida i
retirar la seva oferta del procediment licitatori.
Fonaments de dret
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP) modificat pel Reial Decret
773/2015, de 28 d'agost.
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
Per tot això, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Declarar desert el procediment licitatori obert convocat per a la contractació del
servei prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut del Consell Comarcal atès que l'única
empresa que hi ha concorregut ha retirat la seva oferta.
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Segon.- Notificar el present acord a l'empresa PREVENACTIVA SLU i publicar-lo al perfil del
contractant del Consell Comarcal.
Tercer.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 18 de setembre de 2017
El president,

Ferran Roquer i Padrosa
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco L. Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la
salut del Consell Comarcal. -Incoació prohibició contractarFets
Per acord de la Junta de Govern de data 16 de maig de 2017 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut del Consell
Comarcal; 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
procediment obert i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions es va presentar una única oferta per part de
l'empresa PREVENACTIVA SLU.
La Mesa de Contractació, reunida en data 15 de juny de 2017, va proposar l'adjudicació del
contracte a favor de l'empresa PREVENACTIVA SLU per tractar-se de l'única oferta
presentada i no superar el tipus de licitació.
Requerida l'esmentada empresa perquè aportés la documentació a què es fa referència a la
clàusula dotzena del plec de clàusules administratives particulars, mitjançant escrit de data 17
de juliol de 2017 va comunicar que havien decidit no presentar la documentació requerida i
retirar la seva oferta del procediment licitatori.
En data 13 d'octubre de 2017 s'emet informe jurídic on s'informa favorablement a incoar el
corresponent procediment per declarar la prohibició per contractar a l'empresa
PREVENACTIVA SLU, d'acord amb les següents consideracions jurídiques:
“L'actual règim jurídic previst per a l'apreciació de les causes de prohibició per contractar amb
els ens integrants del sector públic ve determinat per l'actual regulació que ha conferit la
disposició final novena de la Llei 40/2015 i els articles 60, 61 i 61 bis del TRLCSP.
En aquest sentit, l'article 60.2 del TRLCSP preveu que, a més de les causes previstes en l'apartat
primer de l'article 60 del TRLCSP, és una de les circumstàncies que impedeixen als empresaris
contractar amb les entitats compreses en l'article 3 del TRLCSP, en les condicions establertes a
l'article 61.bis del TRLCSP la següent:
“b) Haver deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en els terminis
previstos en l'article 156.3 del TRLCSP per causa imputable a l'adjudicatari.”
L'apartat tercer de l'esmentat article 60 segueix mantenint la previsió en el sentit que les
prohibicions de contractar també afecten les empreses de les que, per raó de les persones que les
regeixen o d'altres circumstàncies, es pot presumir que són continuació o que deriven, per
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transformació, fusió o successió, d'altres empreses en les quals havien concorregut.
Per la seva part, l’article 18.2 del Reial Decret 1098/2001 disposa, respecte a la competència per
declarar la prohibició per contractar, que aquesta correspondrà a l’Administració contractant.
En el present cas, l’òrgan competent per a iniciar el procediment per a la declaració de la
prohibició de contractar és la Junta de Govern.
Així mateix, l’article 18.3 del Reial Decret 1098/2001 assenyala que “si l’àmbit de la prohibició
declarada fos autonòmic o local i s’entengués procedent estendre els seus efectes amb caràcter
general per a totes les Administracions Públiques hauran de comunicar-se els respectius acords
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per tal que formuli proposta en aquest
sentit al Ministre d’Hisenda que resoldrà, tenint en compte el dany causat als interessos
públics.”
En la mateixa línia, l’article 61 del TRLCSP assenyala que “la prohibició afectarà a la
contractació amb l’Administració o entitat del sector públic competent per a la seva declaració,
sense perjudici que el Ministre d’Economia i Hisenda, prèvia comunicació d’aquelles i amb
audiència de l’empresari afectat, considerant el dany causat als interessos públics, pugui
estendre els seus efectes a la contractació amb qualsevol òrgan, ens, organisme o entitat del
sector públic”.
L’article 19 del Reial Decret 1098/2001 estableix el procediment a seguir.
D'altra banda, la vigent redacció de l’article 61 del TRLCSP assenyala en el seu apartat segon
que en els supòsits previstos en l'apartat segon de l’article 60 del mateix TRLCSP, l'abast i
durada de la prohibició s'ha de determinar mitjançant procediment instruït a l'efecte, de
conformitat amb el que disposa l’article 61 del TRLCSP. Per a això, el citat article determina en
el seu apartat tercer que, en aquests casos, la declaració de la prohibició de contractar correspon
a l'òrgan de contractació.
Al seu torn, l’article 61.6 del TRLCSP ens diu que, en els casos en què per sentència penal
ferma així es prevegi, la durada de la prohibició de contractar serà la prevista en la mateixa. En
els casos en què aquesta no hagi establert termini, aquesta durada no pot excedir els cinc anys
des de la data de la condemna per sentència ferma.
En la resta dels supòsits, el termini de durada no podrà excedir de tres anys, segons estableix
l'apartat tercer de l’article 61.bis del TRLCSP.
Finalment, l’article 61.7 del TRLCSP assenyala que en el cas de l'article 60.2.b del mateix
TRLCSP, cas que ens ocupa, si han transcorregut més de tres mesos des que es va produir
l'adjudicació el procediment no es podrà iniciar.
En tot cas, l’eficàcia de les prohibicions de contractar estarà condicionada a la seva inscripció o
constància al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que correspongui.
Finalment, l’article 61.bis.2 del TRLCSP preveu que totes les prohibicions de contractar,
excepte aquelles en què es donin alguna de les circumstàncies previstes en l'article 60.1.c,
60.1.d, 60.1.g i 60.1.h del TRLCSP, s'han d'inscriure en el Registre oficial de licitadors i
Empreses Classificades del sector públic o l'equivalent en l'àmbit de les comunitats autònomes,
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en funció de l'àmbit de la prohibició de contractar i de l'òrgan que l'hagi declarat.
Així, el citat l’article 61.bis del TRLCSP preveu que els òrgans de contractació de l'àmbit de les
comunitats autònomes o de les entitats locals situades en el seu territori han de notificar la
prohibició de contractar els Registres de Licitadors de les comunitats autònomes corresponents,
o si no existissin, al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic.
La inscripció de la prohibició de contractar en el Registre de Licitadors corresponent caduca
passats 3 mesos des que acabi la seva durada i s'ha de procedir d'ofici a la seva cancel·lació en
l'esmentat Registre després de l'esmentat termini.
De les dades obrants a l’expedient administratiu, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà encara
està en termini per incoar el present expedient administratiu de declaració de prohibició per
contractar a l’àmbit del sector públic.”
Fonaments de dret
• Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions
Públiques 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 (TRLOCC).
• 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).
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP) modificat pel Reial Decret
773/2015, de 28 d'agost.
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic.
Per tot això, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següents
ACORDS
Primer. Incoar l'expedient administratiu per a la declaració de prohibició de contractar amb el
sector públic en el que s'integra aquest òrgan de contractació a l'empresa PREVENACTIVA
SLU per 3 anys, per haver retirat indegudament la seva proposició i haver impossibilitat
l’adjudicació del contacte.
Segon. Atorgar tràmit d'audiència a l'empresa PREVENACTIVA SLU, de forma que durant el
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termini màxim de 15 dies hàbils podrà formular quantes al·legacions, observacions,
reclamacions o suggeriments estimi oportuns.
Tercer. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 17 d'octubre 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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