
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació de les quotes per a l'any 2018 en matèria de Serveis Bàsics
d’Atenció Social prestat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà als municipis de  la comarca
excepte Figueres, Roses i l'Escala.-

"Fets

1-  El  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  té  signats  convenis  amb  els  ajuntaments  de  la
comarca, per a la prestació dels Serveis Bàsics d’Atenció Social,  reguladors de les obligacions
d’ambdues parts.

2- L’article 62 la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, diu textualment:
(...)
Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis
socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials,  els programes i projectes, el  servei
d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics.
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos,
d'acord amb el  que estableixin el  Pla estratègic  de serveis  socials  i  la  Cartera de serveis
socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de
l'àrea bàsica de serveis socials.
(...)

3- Per calcular les quotes de Serveis Bàsics d’Atenció Social per a l'any 2018 s'ha tingut en
compte el número d'habitants de cada municipi segons les dades que consten al IDESCAT (any
2017) i seguint les fraccions del quadre següent:

Quota bàsica i d’urgència (preu/hab)

Fins a 1000 hab. 10,350€

De 1001 a 2500 hab. 11,250€

De 2501 a 6000 hab. 11,700€

Més de 6000 hab. 12,150€

4-  La  Directora  tècnica  de  Benestar  Social  en  data  5  de  juny  de  2018  en  que  informa
favorablement al cobrament de les quotes als ajuntaments de la comarca amb el càlcul establert
segons el quadre anterior.

Fonaments de dret

- Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.
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- 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 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

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 les aportacions anuals dels municipis de l’Alt Empordà, excepte Figueres,
Roses i L’Escala, per un import total de 696.320,10€ (SIS CENTS NORANTA-SIS MIL TRES
CENT  VINT  AMB  DEU  CÈNTIMS)  que  es  consignaran  a  l’aplicació  pressupostària
d’ingressos 40.46210 del pressupost vigent.

Segon.  -   Requerir als ajuntaments de la comarca que es relacionen en el quadre següent per tal
que  acceptin  el  càrrec  bancari  del  Consell  Comarcal  o  efectuïn  l’ingrés  de  la  quantitat
corresponent seguin les condicions de pagament habituals, pel concepte: «cost de la prestació
Serveis Bàsics d’Atenció Social per l’any 2018»

Tercer  .-   Notificar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal per
al seu coneixement."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

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

Toñy Asensio Belmonte 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 la sol·licitud d'assessorament tècnic per part dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal, presentada per l'Ajuntament de Ventalló. - Aprovació.-

Fets

Que l'Ajuntament de Ventalló ha tramès a aquest Consell Comarcal una sol·licitud, de data 5 de
juny de 2018 i amb núm de registre d’entrada 2018/5457, on es demana que els Serveis Tècnics
comarcals puguin efectuar assessorament tècnic municipal.

Que aquesta  Que aquesta petició suposa continuar amb un assessorament,  per un import de
10.000 € anuals, que es va iniciar l'any 2015 segons acord de Junta de Govern d'aquest Consell
Comarcal de data 19 de maig de 2015, en els termes que es transcriuen a continuació:

• Servei presencial a l'Ajuntament de 3,5 hores setmanals de l'arquitecte tècnic.
• Realitzar tasques d'arquitectura i enginyeria tècnica per dur a terme des del Consell  
Comarcal amb un temps de dedicació d'un 25% (del temps presencial  per l'arquitecte 
tècnic a l'Ajuntament).
• Redacció d'un projecte d'edificació, d'urbanització o d'enginyeria tècnica,de fins a  
80.000 € de pressupost d'execució material (PEM), a l'any.
•  Redacció  de  les  memòries  valorades  per  presentar  al  PUOSC  i  per  obtenir    
subvencions.

Que  l'Ajuntament  de  Ventalló  ha  sol·licitat  per  aquest  2018  l'assessorament  tècnic  en  els
mateixos termes.

Que  l'import  fixat  de  10.000  €  per  a  l'exercici  2018  és  el  que  resulta  de  l'aplicació  de
l'Ordenança  Fiscal  núm.  1  reguladora  de  la  taxa  per  a  la  realització  de  serveis  i  acte
administratives, apartat "a) Assistència tècnica, del punt B. Serveis Tècnics", en la qual es fixen
24  €/h  per  la  realització  de  projectes  d'assistència  tècnica,  obres,  memòries  valorades  i
assessorament tècnic, entre d'altres.

Que aquest import és el resultat de comptabilitzar les hores que es destinaran a aquests treballs
de la forma següent:

- Les 3,5 h setmanals per 11 mesos resulten 154 h/any
- El 25% de la dedicació anterior són 38,50 h/any
- El desplaçament de 50 minuts setmanals són unes 37 h/any
- Per dur a terme els treballs de redacció d'un projecte anual així com memòries valorades que
es requereixin, es comptabilitzen 5 setmanes de dedicació al 100% d'un tècnic, la qual cosa en
resulta un total de 187,50 h.
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Que el total d'hores anuals de dedicació que s'han previst és de 417, les quals valorades en 24
€/h resulten un total de 10.008 € que s'arrodoneixen a 10.000 €

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).

• 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  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions
públiques de Catalunya.

• Ordenances Fiscals del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a l’any 2018.

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

ACORD

Primer.  -   Acceptar la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Ventalló per a l’assessorament
tècnic per part dels tècnics d’aquest Consell Comarcal, en els termes que s’especifiquen en la
part expositiva del present acord.

Segon.  -   Fixar  per  a  realització  del  servei  d’assessorament  tècnic  esmentat,  l’import  de
10.000,00 euros per a l’exercici 2018, resultat de l’aplicació de l’article 5 B) Serveis tècnics,
Assistència tècnica,  apartat  a)  de l’Ordenança Fiscal  núm. 1 reguladora de la  taxa per  a la
realització de serveis i activitats administratives. 
La forma de pagament serà trimestralment i per domiciliació bancària.

Tercer.- Consignar la quantitat esmentada a la partida 25.46202 del vigent pressupost.

Quart.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Ventalló i a les àrees de Serveis Tècnics
i Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

Cinquè.- Facultar el president, senyor Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent senyor Josep M.
Marcé i  Company,  per  a la  signatura de la documentació necessària  per a l’efectivitat  dels
presents acords.
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Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics,

Prenc raó, En dono fe,

Cap d'intervenció, El Secretari,
Toñy Asensio Belmonte Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Expedient relatiu a la contractació del servei d'atenció psicològica a dones adultes i víctimes de
violència masclista i de gènere.- a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Fets

L’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal va emetre informe memòria de data 6 de juny
de 2018 en què s’informava favorablement la contractació del servei d’atenció psicològica a
dones  adultes  víctimes  de  violència  masclista  i  de  gènere,  dins  del  Servei  d’Informació  i
Atenció a les Dones del Consell Comarcal.

La Junta de Govern, en sessió data 12 de juny de 2018, va acordar l’inici de l’expedient de
contractació  de  l’esmentat  servei  i  va  disposar,  a  la  vista  dels  informes  de  l’àrea  de
d’informàtica i dels serveis jurídics, la no exigibilitat de mitjans electrònics en el procediment
de presentació d’ofertes.

S’han  incorporat  a  l’expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
prescripcions tècniques, els quals han estat informats favorablement pels serveis jurídics de la
corporació.

Existeix crèdit suficient a l’aplicació 40.2311.22799 del vigent pressupost del Consell Comarcal

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública
- Decret  Llei  3/2016,  de 31  de  maig,  de  mesures  urgents  en matèria  de  contractació

pública.
- Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat

per RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

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

ACORD

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei d’atenció psicològica a dones víctimes
de violència masclista i de gènere, en el marc del Servei d’Informació i Atenció a les Dones 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.
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Tercer.  -   Convocar la licitació del servei d’atenció psicològica a dones víctimes de violència
masclista i de gènere per procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost base de
licitació de 28.500,00€ anuals, que més 5.985,00€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de
34.485,00€ anuals, i una durada de dos anys, prorrogables anualment fins a dos anys més.

Quart.- Autoritzar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació  per  un  import  total  de
68.970,00€. amb la periodificació següent:

Període Import IVA exclòs  Import total

01/06/2018 – 31/12/2018  16.625,00€ 20.116,25€

01/01/2019 – 31/12/2019  28.500,00€ 34.485,00€

01/01/2020 – 30/05/2020  11.875,00€  14.368,75€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2018 s’efectuarà amb
càrrec a la partida 40.2311.22799 del pressupost.  Per als exercicis següents la despesa resta
condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  les  aplicacions  pressupostàries
corresponents.

Cinquè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des del dia següent a la
data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Sisè.  -   Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions com
calguin per a l’execució del present acord.

Setè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i  a l’àrea de Benestar del
Consell Comarcal.

Figueres, a la data de la signatura electrònica. 

El conseller delegat de l'àrea de Benestar,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, 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 de les obres del Centre de Tractament de Residus, fase 2.-
Requeriment de documentació relativa a les condicions especials d'execució.-

"Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de maig de 2018 es va adjudicar el contracte de les
obres  del  Centre  de  Tractament  de  Residus,  fase  2,  a  favor  de  l’empresa  Excavaciones
Ampurdan 2000 SL.

En el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte, en concret a l’apartat
M del quadre de característiques, en relació a la clàusula vintena del plec, s’establien com a
condicions  especials  d’execució  del  contracte  la  subscripció  d’una  assegurança  de
responsabilitat civil per riscos professionals, per una suma assegurada d’1.000.000,00€, havent
de figurar el Consell Comarcal de l’Alt Empordà com a assegurat addicional, sense perdre la
seva condició de tercer, així com l’adscripció al contracte d’un delegat d’obra, un cap d’obra i
un responsable de control de qualitat, amb la titulació que en cada cas s’indicava.

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.
• Decret Llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública

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

ACORD

Primer.  -   Requerir  l’empresa  Excavaciones Ampurdan 2000  SL  perquè  abans  de  l’inici  de
l’execució del contracte aporti la següent documentació, acreditativa de les condicions especials
d’execució indicades  a la part expositiva de l’acord:

-  Còpia  de  l’assegurança  de  responsabilitat  civil  per  riscos  professionals,  per  una  suma
assegurada  d’1.000.000,00€,  en  què  figuri   el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  com a
assegurat addicional, sense perdre la seva condició de tercer.
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- Còpia autenticada de les titulacions del  delegat  d’obra,  el  cap d’obra i  el  responsable del
control de qualitat adscrits al contracte i acreditació de la seva afiliació a la Seguretat Social.

Segon.  -   Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

En dono fe,
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient, El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo
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