
2.- DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient  referent  a  l'acceptació  de  la  subvenció  de  la  Diputació  de  Girona,  destinada  als
consells comarcals per al finançament de les Activitats i  Projectes Culturals de les Oficines
Joves de les comarques gironines.

Fets

Atès que l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona ha
publicat en el Butlletí  Oficial de la Província (núm. 143 de 27 de juliol de 2017) les bases
específiques  reguladores  de  subvencions  als  consells  comarcals  per  al  finançament  de  les
Activitats i Projectes Culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines.

Atès que poden concórrer en aquesta convocatòria els consells comarcals inclosos en l'àmbit
territorial de la Diputació de Girona que disposin d'una Oficina Jove.

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà disposa d'una Oficina Jove des de l'any 2014 i
en ella realitza activitats i projectes culturals.

Atès que l'Àrea de Joventut desenvolupa el Projecte “Espai Cultur'Alt”, que impulsa la creació i
la  producció  cultural  dels  i  les  joves  de  l'Alt  Empordà,  així  com  la  participació  i
desenvolupament d'activitats culturals des de l'Espai Creatiu de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà.

Atès que el Consell Comarcal, en data 16 d'octubre de 2017, i registre d'entrada 1-2017-017326-
2, va sol·licitar la subvenció esmentada per al finançament de les Activitats i Projectes Culturals
de les Oficines Joves.

Atès que la quantitat sol·licitada és el cost total del projecte (4.500,00 €).

Atès que, en data 23.11.2017,  l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la
Diputació de Girona, emet resolució en la qual atorga al Consell Comarcal de l'Alt Empordà una
subvenció de 4.500,00 euros (100% del pressupost demanat) per al finançament de les Activitats
i Projectes Culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines.

Fonaments de dret

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

• Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

• 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).
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• Reial  Decret  legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).
• 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.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.  - Acceptar la concessió de la subvenció de concurrència no competitiva i convocatòria
pública, que concedeix l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació
de Girona,  destinada als  consells  comarcals per al  finançament  de les Activitats  i  Projectes
Culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines, per un import de 4.500,00 €, que
anirà  a  la  partida  60.46110  “Diputació  de  Girona  –  Aportació  corrent”,  del Pressupost
d'ingressos del Consell Comarcal per a l’exercici de l’any 2017.

Segon.- Notificar-ho a l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació
de Girona, així com a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i de Joventut d’aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als legals efectes adients.

Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que
tingui lloc.

Figueres, 24 de novembre de 2017

Prenc raó,
Cap d'intervenció

Toñy Asensio Belmonte

El president, En dono fe
El secretari,

Ferran Roquer Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo
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3.- JUNTA DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  dels  serveis  d'intervenció  socioeducativa  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 28 de desembre de 2017,
justificatiu  de  la  necessitat  de  procedir  a  la  contractació  dels  serveis  d'intervenció
socioeducativa 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  18  de  gener  de  2018,  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  dels  serveis  d'intervenció
socioeducativa 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  egon.-  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 dinou mil quatre-cents
euros (19.400,00€), IVA exempt.
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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.
38.800,00€, amb la periodificació següent:

ANY IMPORT S/IVA IVA IMPORT TOTAL

2018 12.125,00€ exempt 12.125,00€

2019 19.400,00€ exempt 19.400,00€

2020 7.275,00€ exempt 7.275,00€

La despesa derivada de la contractació corresponent a l'exercici 2018 s'efectuarà amb càrrec a la
partida  40.2311.22711.  Per  als  exercicis  següents  aquesta  autorització  resta  condicionada  a
l'existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries 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, 19 de gener de 2018
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4.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Acceptació de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya en el marc de la
convocatòria  per  a  l'any  2017  de  subvencions  per  als  projectes  de  foment  de  la  recollida
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

Fets

1. En la Resolució TES/791/2017, de 10 d'abril, es van aprovar les bases reguladores de les
subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus
municipals.

2. La finalitat principal d'aquesta convocatòria era fomentar la recollida selectiva de la fracció
orgànica  de  residus  municipals  des  d'una  perspectiva  de  l'economia  circular,  i  per  tant,
contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar
compliment als objectius establerts a la normativa vigent.  Aquesta convocatòria tenia varies
línies de subvenció que eren les següents:

A) Projectes de nova implantació o ampliació de l'àmbit de la recollida selectiva de la fracció
orgànica i projectes d'autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la FORM.

B) Projectes de millores de la recollida selectiva de la fracció orgànica, la fracció vegetal i
projectes d'autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la FORM.

C) Diagnosis del servei públic de recollida selectiva i plans d'actuació per a la nova implantació,
ampliació o millora de la recollida selectiva adscrita al servei públic.

D) Projectes singulars d'interès general que fomentin la gestió de la fracció orgànica dels residus
municipals dins d'un model d'economia circular en l'àmbit municipal. 

3.  En  la  Resolució  TES/860/2017  de  19  d'abril,  de  convocatòria  per  a  la  concessió  de
subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus
municipals (ref. BDNS 343432)

4. En data 20 de juny de 2017 la Junta de govern del Consell Comarcal va aprovar sol·licitar a
l'Agència de Residus de Catalunya dues subvencions per dur a terme dos projectes, un establert
a la línia A i l'altra establert a la línia B. En concret es va sol·licitar les següents subvencions:

Línia A Import sol·licitat

Projecte  anomenat  “Autocompostatge  com a
via de gestió exclusiva de gestió de la FORM”

 1.811,55 €

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



Línia B Import sol·licitat

Projecte anomenat  “Autocompostatge com a
via de gestió complementària de gestió de la
FORM”

23.900,00 €

4. En data 25 de desembre de 2017 amb el registre d'entrada núm.  2017/13459 del Consell
Comarcal es va rebre la resolució del Director de l'Agència de Residus de Catalunya referent a
la  convocatòria  TES/860/2017,  a  partir  de  la  qual  s'atorguen  al  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà els següents ajuts:

Projectes Import concedit

Projecte  anomenat  “Autocompostatge  com a
via de gestió exclusiva de gestió de la FORM”
(línia A)

1.811,00  €

Projecte  anomenat  “Autocompostatge  com a
via de gestió complementària de gestió de la
FORM” (línia B)

10.000,00 €

5. En data 18 de gener de 2018 la tècnica de Medi Ambient va emetre informe favorable a
l'acceptació de la subvenció per import  de 1.811,00 € atorgada per l'Agència de Residus de
Catalunya corresponent al projecte anomenat “Autocompostatge com a via de gestió exclusiva
de  gestió  de  la  FORM”  (línia  A)  i  renunciar  a  la  subvenció  per  import  de  10.000,00  €
corresponent al projecte anomenat “Autocompostatge com a via de gestió complementària de
gestió de la FORM” (línia B).

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).
• Decret  legislatiu  1/2009,  de  21  de  juliol,  per  la  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

reguladora dels residus.
• Resolució TES/791/2017, de 10 d'abril  per la qual s'aproven les bases reguladores de les

subvencions per a projectes  de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de
residus municipals.

• Resolució TES/860/2017 de 19 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions
per  a  projectes  de  foment  de  la  recollida  selectiva  de  la  fracció  orgànica  de  residus
municipals (ref. BDNS 343432)

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic 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
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ACORD

Primer.- Acceptar la subvenció de 1.811,00 € concedida per l'Agència de Residus de Catalunya
en el marc de la convocatòria per a l'any 2017 de subvencions per als projectes de foment de la
recollida  selectiva  de  la  fracció  orgànica  de  residus  municipals  corresponent   al  projecte
anomenat “Autocompostatge com a via de gestió exclusiva de gestió de la FORM” (línia A).

Segon.- Consignar l'ingrés de 1.811,00 € a l'aplicació pressupostària d'ingressos núm. 45 45100
del pressupost de 2018 del Consell Comarcal.

Tercer.-  Renunciar a la subvenció per import de 10.000,00 € atorgada per l'Agència de Residus
de  Catalunya  corresponent  al  projecte  anomenat  “Autocompostatge  com  a  via  de  gestió
complementària de gestió de la FORM” (línia B) per l'impossibilitat de dur a terme la totalitat
del projecte amb l'import concedit.

Quart.- Notificar-ho a l'Agència de Residus de Catalunya i a l'Àrea d'intervenció de fons del
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Cinquè.-  Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calgui per executar el present acord.

Figueres, 23 de gener de 2018

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

Prenc raó, En dono fe,
Cap d'Intervenció, El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Muñoz Cameo
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5.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Acceptació de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya en el marc de la
convocatòria d'ajuts per a l'any 2017 destinats a la implantació de deixalleries per al tractament
dels residus municipals.

Fets

1.  En  data  31  de  març  de  2017,  es  va  publicar  en  el  DOGC  núm.  7341  la  Resolució
TES/676/2017 de 15 de març, per la qual es va fer pública de convocatòria per a la concessió de
subvencions per a l'any 2017  destinats a la implantació de deixalleries per al tractament dels
residus municipals.

2. En data 13 de juny de 2017 la Junta de govern del Consell Comarcal va aprovar l'estudi que
porta  el  nom de  “Millora  de  la  senyalització  de  la  xarxa  comarcal  de  deixalleries  de  l'Alt
Empordà”  amb el qual es sol·licitava a l'Agència de Residus una subvenció de 33.930,00 € per
dur a terme el citat estudi.

3. En data 2 de gener de 2018 amb el registre d'entrada núm. 2018/5 del Consell Comarcal es va
rebre la resolució del Director de l'Agència de Residus de Catalunya referent a la convocatòria
TES/676/2017, a partir de la qual s'atorguen al Consell Comarcal de l'Alt Empordà la quantitat
de 33.930,00 € per a la realització de l'estudi esmentat.

4. En data 17 de gener de 2018 la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell  Comarcal  va
emetre informe favorable a l'acceptació de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de
Catalunya per portar a terme  l'estudi que porta el nom de “Millora de la senyalització de la
xarxa comarcal de deixalleries 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).
• Decret  legislatiu  1/2009,  de  21  de  juliol,  per  la  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

reguladora dels residus.
• Resolució TES/676/2017 de 15 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions

per a l'any 2017  destinats a la implantació de deixalleries per al  tractament  dels residus
municipals.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Acceptar  la  subvenció  de  33.930,00  € concedida  per  l'Agència  de  Residus  de
Catalunya per portar a terme  l'estudi que porta el nom de “Millora de la senyalització de la
xarxa comarcal de deixalleries de l'Alt Empordà”.

Segon.-  Consignar  l'ingrés  de  33.930,00 € a  l'aplicació  pressupostària  d'ingressos  número
45.45103 del pressupost de 2018 del Consell Comarcal.

Tercer.- Notificar-ho a l'Agència de Residus de Catalunya i a l'Àrea d'intervenció de fons del
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calgui per executar el present acord.

Figueres, 18 de gener de 2018

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Prenc raó, En dono fe,
Cap d'Intervenció, El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Muñoz Cameo
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6.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Acceptació de la subvenció de  l'Agència de Residus de Catalunya per a projectes de prevenció i
preparació  per a la reutilització de residus municipals.
  
Fets

1.  En  data  19  d'abril  de  2017  va  sortir  publicada  en  el  DOGC  núm  7352  la  Resolució
TES/790/207, de 10 d'abril, per la qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions per
a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

2. En data 25 d'abril de 2017, es va publicar en el DOGC núm 7356 la Resolució TES/858/2017
de 19 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i
preparació per a la  reutilització de residus municipals.

3. En data 13 de juny de 2017 la Junta de govern del Consell Comarcal va aprovar el Projecte
que porta el nom de “Reutilitzem Junts”  de prevenció i preparació  per a la reutilització de
residus municipals amb el qual sol·licitava a l'Agència de Residus una subvenció de 41.628,17 €
per dur a terme el citat projecte.

4. En data 2 de gener de 2018 amb el registre d'entrada núm 2018/2 del Consell Comarcal es va
rebre la resolució del Director de l'Agència de Residus de Catalunya referent a la convocatòria
TES/858/2017, a partir de la qual s'atorguen al Consell Comarcal de l'Alt Empordà la quantitat
de 41.628,17 € per a la realització del projecte esmentat.

5. En data 17 de gener de 2018 la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell  Comarcal  va
emetre informe favorable a l'acceptació de la subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya
per portar a terme el Projecte que porta el nom de “Reutilitzem junts” de creació i dinamització
de grups municipals per a la reutilització de residus de la deixalleria comarcal.

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).
• Decret  legislatiu  1/2009,  de  21  de  juliol,  per  la  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

reguladora dels residus.
• Programa General  de Prevenció i  Gestió de Residus i  Recursos de Catalunya  2013-2020

(PRECAT20).
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• 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.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.  - Acceptar  la  subvenció  de  41.628,17 € concedida  per  l'Agència  de  Residus  de
Catalunya per portar a terme el el Projecte que porta el nom de “Reutilitzem junts” de creació i
dinamització de grups municipals per a la reutilització de residus de la deixalleria comarcal

Segon.  - Consignar  l'ingrés  de  41.628,17 € a  l'aplicació  pressupostària  d'ingressos  núm.  45
45102 del pressupost de 2018 del Consell Comarcal.

Tercer.- Notificar-ho a l'Agència de Residus de Catalunya i a l'Àrea d'intervenció de fons del
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calgui per executar el present acord.

Figueres, 17 de gener de 2018

El conseller delegat de l'àrea de l'àrea de Medi Ambient,

Prenc raó, En dono fe,
Cap d'Intervenció, El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Muñoz Cameo
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7.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  l'adjudicació  de  l'Ajut  Individual  de  Desplaçament  de  transport
obligatori i no obligatori pel curs 2017-2018.

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 de transport i menjador a la comarca de l'Alt Empordà.

Atès que en data 21 de març de 2017 la Junta de Govern  del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar les bases que regulen la convocatòria per la concessió dels Ajuts de
desplaçament, ajuts per al transport escolar col·lectiu i UEC per el curs 2017-2018.

S'han  presentat  al  Consell  Comarcal  sol·licituds  d'ajut  individual  de  desplaçament
obligatori i  no obligatori, i sol·licituds que comprenen els tiquets de la UEC. Fins que
el  Departament  d'Ensenyament  no ens comunica  la Resolució dels  alumnes que són
UEC les famílies adquireixen els tiquets de transport, una vegada tenim la Resolució ens
sol·liciten el pagament.

Atès  que  els  alumnes  que  ho  han  sol·licitat  reuneixen  els  requisits  establerts  a  la
convocatòria.

Atès  que  les  sol·licituds  dels  alumnes  amb  ajuts  individual  de  desplaçament  i  els
alumnes amb tiquets de l'UEC sumen la quantitat de 22.183,30€.

Vist l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de cultura i ensenyament segons el qual
proposa l'adjudicació dels ajuts individuals de desplaçament i els tiquets de l'UEC per al
curs 2017-2018.

Fonaments de dret

• Capítol II del títol 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

Consells  Comarcals  poden assumir  la  gestió  dels  serveis  de transport  i  menjador
escolar.

• 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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• En  relació  al  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.

• Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport en
els centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.

• Articles 124 i 55 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels Ens locals.

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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 individuals de desplaçament i els tiquets de l'UEC per al
curs 2017-2018 així com la quantitat atorgada segons detall adjunt.

Segon.  - Autoritzar la despesa de 22.183,30 € corresponent a tot el curs 2017-2018 i
8.522,44  €  corresponent  al  període  de  setembre-desembre  de  2017  amb  càrrec  a
l'aplicació 35.3262.48000 i  una despesa  de 13.660,90  €  corresponent  al  període de
gener a juny de 2018 amb càrrec al pressupost de 2018 d'acord amb la relació següent:

2017 2018
Pare / Mare / Tutor NIF C_C SET -DES GEN – JUN

MAJA WOJTINIAK X2983975R ES9500190047544010039746 155,04 248,52

MAJA WOJTINIAK X2983975R ES9500190047544010039746 155,04 248,52

MARGARITA CHIAS TUDELA 38850530B ES9120130445870200863753 155,04 248,52

MARGARITA CHIAS TUDELA 38850530B ES9120130445870200863753 155,04 248,52

GEMMA LOPEZ FUSTER 40444524J ES9121000750840200248549 155,04 248,52

GEMMA LOPEZ FUSTER 40444524J ES9121000750840200248549 155,04 248,52

MONICA TORRENT BLANCO 40363777L ES3621008218190100065257 155,04 248,52

MONICA TORRENT BLANCO 40363777L ES3621008218190100065257 155,04 248,52

CRISTINA BASSAGANYA SUBIRA 40463338J ES8721001355820200052405 103,36 165,68

ROCIO MORENO DE CASTRO 44016232M ES8921003011322103146842 361,76 579,88

AUSRA BEISYTE X6646526D ES9421000370830100862138 155,04 248,52

EUGENIA PUNSET GURI 41552310G ES5721000013750108767631 155,04 248,52

GEMMA MERCE CATALAN 77911702F ES1421008106110100032360 155,04 248,52

GEMMA MERCE CATALAN 77911702F ES1421008106110100032360 155,04 248,52

MARIA DEL MAR SANCHEZ 
GUILLEN

44085873W ES1614650100911706115379 155,04 248,52

MARIA DEL MAR SANCHEZ 44085873W ES1614650100911706115379 155,04 248,52
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GUILLEN

MIREIA HERAS VITALLA 41551300Y ES5621000013790109568382 155,04 248,52

MONICA CANO VILA 40450386X ES9420389114213002120957 155,04 248,52

ELISENDA BESTIT FEU 46356621Y ES5021008198632100231300 103,36 165,68

ELISENDA BESTIT FEU 46356621Y ES5021008198632100231300 103,36 165,68

ANNA CARDONA LOPEZ 40455663C ES1421008187440100022716 310,08 497,04

MARIA DOLORS NOGUERA 
BOSCH

40437818T ES0721003715772300035269 516,80 828,40

MARIA SALUT JUANOLA SERRA 40435918D ES2321001163950200066497 516,80 828,40

ANNA CORSELLAS MUNTALAT 77962100N ES6521000013710109287215 155,04 248,52

EVA MASCARRERAS MARTI 78001691C ES2501280554410100032073 258,40 414,20

EVA MASCARRERAS MARTI 78001691C ES2501280554410100032073 258,40 414,20

VERONICA GONZALEZ OTERO 35463495W ES5921005036480200124859 155,04 248,52

LAURA QUINTANA MONTES DE 
OCA

41552862G ES5121008212482100114044 155,04 248,52

EL HABIB IDIR X1304745R ES1520389114293002176404 103,36 165,68

INES VIGO CASADEVALL 40442360B ES1400190047574010022821 103,36 165,68

INES VIGO CASADEVALL 40442360B ES1400190047574010022821 103,36 165,68

ESTER SERRADELL BERENGUER 40448059Y ES5300750369980701733864 103,36 165,68

ESTER SERRADELL BERENGUER 40448059Y ES5300750369980701733864 103,36 165,68

BEATRIZ DUEÑAS GARCIA 41525987Q ES0601820263310208542390 103,36 165,68

BIBIANA GIL MARTIN 36986872C ES7321001879970100383927 103,36 165,68

BIBIANA GIL MARTIN 36986872C ES7321001879970100383927 103,36 165,68

CENTRE ESCOLAR EMPORDA F17028945 ES9721000138810200461354 542,64 869,82

JOSEP BUENAVENTURA VILA 40444676G ES5020389114264500016844 361,76 579,88

JOSEP BUENAVENTURA VILA 40444676G ES5020389114264500016844 361,76 579,88

FRANCISCO MEDINILLA 
MARTINEZ

40454669S ES4821008336022200021704 310,08 497,04

ALBERT TEIXIDOR OLIVER 77913097E ES8700810378330006099921 516,80 828,40

ABDELOUAHAB AYAOU X1316835Q ES782100811166210008.0672 32,27 51,73

JOSE ANTONIO GARZON TORRES 48814467A ES6521000248960100198532 27,89 44,71

AUDREY ALCARAZ Y0175439D ES3500750238970701455898 31,69 50,81

ABDELLAH KICHOUHI EL KABIR 42306099Z ES7121000904720100338199 25,36 40,64

XAVIER ALBARRACIN 
BARCELLS

40437751W ES5721002933860100108857 7,18 11,52

8.522,40 13.660,90

Tercer.- Comunicar aquest acord als centres d'ensenyament corresponents.
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Quart.- Establir que el pagament s'abonarà a la família, es fraccionarà per trimestres 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 sempre i quan l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.
Amb  aquesta  finalitat  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 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, 17 de gener de 2018

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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8.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del projecte de formació professionalitzadora per a joves de 16 a
24 anys, Okup'Alt 2018, que realitza l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Fets

Atès que l'Àrea de Joventut del Consell  Comarcal de l’Alt Empordà en el seu Programa de
Formació  i  Ocupació  del  Pla  d’Actuació  Comarcal  de  Joventut  2018  impulsa  el  Projecte
Okup'Alt, dirigit a oferir formació professionalitzadora per a joves de 16 a 24 anys de la nostra
comarca.

Atès el Projecte Okup'Alt és una proposta innovadora, impulsada pel Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i que té el suport dels ajuntaments i del teixit empresarial del nostre propi territori, a
més de la d'altres entitats compromeses amb qui compartim els mateixos objectius.

Atès  que  el  Projecte  Okup'Alt  combina  formació  en  diferents  oficis  i  relació  amb  el  món
empresarial de la comarca, permetent empoderar els joves participants per tal que augmentin les
seves capacitats i habilitats professionals i que així afavoreixin el seu nivell d'autoestima i a la
vegada la seva autonomia. En un moment on el context socioeconòmic en el que ens trobem fa
difícil poder accedir a un lloc de treball, sobretot pels joves que són especialment vulnerables
davant aquesta situació, i que combinat amb la falta d'alternatives formatives en el territori, fa
indispensable que des de les administracions orientem els nostres esforços en l'elaboració de
propostes que donin resposta a aquesta conjuntura juvenil.

Atès que per tal de desenvolupar projectes a nivell comarcal que es dirigeixin a eradicar aquesta
realitat juvenil, és clau servir-se dels recursos del propi territori i unir esforços amb entitats que
tenen uns interessos comuns i que alhora poden repercutir qualitativament tant en el projecte a
executar com en els beneficis que els joves en puguin extreure. És el cas d'aquest projecte de
formació  i  ocupació  juvenil  i  de  la  col·laboració  que  es  portarà  a  terme  amb  diverses
institucions amb qui podrem comptar durant el curs del projecte.

Atès que el Projecte Okup'Alt es porta a terme en seus diferents, amb la participació de 35 joves
de l'Alt Empordà que es formaran i practicaran diversos oficis amb l'objectiu de realitzar les
tasques  que  els  formadors  els  hi  encomanin.  El  projecte  comptarà  amb  la  implicació  de
professionals especialistes que s'encarregaran d'oferir la formació i alhora marcar les directrius
de treball als participants, i també dels monitors que en faran el seguiment.

Atès que l'Okup'Alt es realitza des del 29 de gener fins el 20 d'abril de 2018 i pretén convertir-se
en un recurs de futur pels joves de la comarca de 16 a 24 anys que no estudien ni troben feina.
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Atès que el pressupost per a la realització del Projecte Okup’Alt 2018 ascendeix a 18.417,82 €,
i inclou les despeses dels formadors i monitors, desplaçaments, material, difusió i l'assegurança
dels participants.

Vist l'informe emès en data 15 de gener de 2018 pel Tècnic Comarcal de Joventut Joan Salellas
Soler.

Fonaments de dret

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

• Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

• 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).

• Reial  Decret  legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).
• 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.- Autoritzar  la  despesa  de  divuit  mil  quatre-cents  disset  amb  vuitanta-dos  euros
(18.417,82 €) per a la realització del Projecte Okup'Alt 2018, que organitza l’àrea de Joventut
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i que anirà a càrrec de la partida 60.3371.22610  del
Programa de Formació i Ocupació del vigent pressupost de despeses.

Segon.- Donar-ne coneixement  a  les  àrees  administratives  d’Intervenció de Fons i  Joventut
d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement.

Pressupost 2018

Concepte Cost

Formadors/es  1.085,75 x 3 (mes) = 3.257,25 €
1 professional = 3.257,25 €
1.085,75 x 3 (mes) = 3.257,25 €
1 professional = 3.257,25 €
1.000,00 x 3 (mes) = 3.000,00 €
1 professional = 3.000,00 €
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9.514,50 €

Monitors/es 939,36 € x 3 (mes) = 2.818,08 €
1 monitor = 2.818,08 €
939,36 € x 3 (mes) = 2.818,08 €
1 monitor = 2.818,08 €
5.636,16 €

Desplaçaments 600,00 €

Material 800,00 €

Celebració final 350,00 €

Assegurança 317,16 €

Difusió i tallers 1.200,00 €

Total 18.417,82 €

Figueres, 17 de gener de 2018

El conseller delegat de l'àrea de Joventut i Esports,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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9.1.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a a la sol·licitud d'una subvenció nominativa a la Diputació de Girona per al
finançament del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a l'exercici 2018.

Fets

1. La Diputació de Girona, d'acord amb el 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, exerceix funcions de
cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden complir a favor de la
comarca per mitjà de convenis de col·laboració  entre les diputacions i els consells comarcals,
d'acord amb el que preveu l'article 93 del mateix text legal.

2. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà col·labora amb els municipis en la prestació de serveis
d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica. També realitza i coordina actuacions
de  salut  pública  i  transport  escolar  en  l'àmbit  municipal  i  el  servei  comarcal  de  prevenció
d'incendis.

3. Des de fa anys, la Diputació de Girona dóna suport econòmic al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà en aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques.

4. El pressupost de la Diputació de Girona per al 2018 preveu una subvenció nominativa al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per aquests conceptes.

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).

• Llei Estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 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).

Per tot això, el president, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Sol·licitar  una  subvenció  nominativa  a  la  Diputació  de  Girona  per  import  de
957.130,00 euros pel concepte de col·laboració en el finançament per a la prestació de serveis
d'assistència  jurídica,  administrativa,  econòmica  i  tècnica  als  municipis  i  per  actuacions  en
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matèria de salut públic, transport escolar i prevenció d'incendis.

Segon.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calgui per executar el present acord.

Figueres, 23 de gener de 2018

El president

Ferran Roquer i Padrosa

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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9.2.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, Casa a Perpinyà, en el
marc de la convocatòria de subvencions Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de
cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

Fets

La resolució PRE/857/2017, de 19 d'abril, per la qual es va obrir la convocatòria corresponent a
l'any  2017  per  a  la  concessió  de  les  subvencions  pluriennals  Eurodistricte  per  al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

L'Àrea de Benestar Social va concórrer a la convocatòria amb el projecte que porta el nom
«Propostes per millorar la governança local a l'espai català transfronterer  » amb el qual  es va
sol·licitar una subvenció inicial per un import de 7.700 € (SET MIL SET- CENTS EUROS),
subvenció que va ser reformulada i es va sol.licitar finalment 6.500€ (SIS MIL CINC-CENTS
EUROS)

La resolució de data 15 de desembre de 2017, 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  6.500  €  al  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà.

Vist l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar de data 25 de gener de 2018 en que
informa  favorablement  a  l'acceptació  de  la  subvenció  concedida  pel  Departament  de  la
Presidència de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la resolució PRE/857/2017 

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 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles qure requereixen una

atenció especial.
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del

procediment administratiu comú.
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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.- Per tot el que s'ha exposat anteriorment informo favorablement a la Junta de Govern
perquè accepti la subvenció atorgada a l'Àrea de Benestar d'aquest Consell Comarcal per dur a
terme el projecte que porta el nom «Propostes per millorar la governança local a l'espai català
transfronterer.

Segon.- Aquest import s'ingressarà a l'aplicació pressupostaria d'ingressos 40.45061 «GENCAT
projectes de cooperació Espai Català Transfronterer» 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, 30 de gener de 2018

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Prec raó, En dono fe,
Cap d'intervenció, El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Muñoz Cameo
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