
PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud de finançament per a la contractació d’un AODL Comarcal de
Comerç, en el marc de la convocatòria de Programes de Desenvolupament Local, del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya.

Fets

Des  de  l’Ajuntament  de  Figueres  es  va  liderar  la  redacció  del “Projecte de desenvolupament
comercial a l’Alt Empordà”, que va comptat amb la participació de representants del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, dels Ajuntaments de Llançà, Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries, la Jonquera i
Vilafant i del Consorci Salines-Bassegoda.

Amb aquest projecte es pretenia obtenir la fotografia de la situació actual del sector comercial
de l’Alt  Empordà i  presentar  un pla  d’actuacions per  millorar  la  seva situació competitiva,
posant èmfasi en les necessitats de qualificació de les persones que hi han de treballar i en les
necessitats formatives associades.

El  pla de dinamització comercial  resultant,  defineix un conjunt  d’accions d’àmbit  comarcal
encaminades a assolir un posicionament que permeti:

1. Convertir els comerços i les empreses de l’Alt Empordà en referents de compra
2. Atraure visitants a la comarca per viure una experiència de compra única i remarcable

A més a més es defineix una estratègia per crear oportunitats per a la generació d’ocupació en
l’àmbit del comerç a l’Alt Empordà.

Per fer un pas més, s’ha cregut oportú i necessari, comptar amb la figura d’un AODL Comarcal
de Comerç per dur a terme accions concretes del “Projecte de desenvolupament comercial a
l’Alt Empordà”.

La iniciativa ha sorgit d’una sessió de treball, de la trobada mensual de representants tècnics de promoció
econòmica de l’Ajuntament de Figueres, Roses, Llançà, l’Escala, Castelló d’Empúries, la Jonquera i
Vilafant, del Consorci Salines-Bassegoda i del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

S’ha convidat a totes les administracions que participen a la trobada, a formar part d’aquesta
candidatura. Les que que han decidit implementar-ho són el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
i els Ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d’Empúries, Llançà i la Jonquera.

S’adjunten al present informe els escrits de suport i participació dels Ajuntaments de Figueres,
Roses,  Llançà  i  la  Jonquera.  L’escrit  de  Castelló  d’Empúries  s’endarrerirà  per  qüestions
tècniques, internes a l’Ajuntament.

La normativa obliga a l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al codi ètic.
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La  data  màxima  per  enviar  la  sol·licitud  és  el  25  de  setembre  d’enguany.  Prèviament,  la
candidatura ha d’estar aprovada.

S’adjunta l’informe favorable de la cap de Promoció Econòmica, segons la proposta realitzada.

Fonaments de dret

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).  Títol  3 (Activitat de foment i  promoció d’activitats
socials i econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

• 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 estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

• 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).

• Reial  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 (RLGS).

• Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

• Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2018  per  a  la  concessió  de  subvencions  destinades  als  Programes  de  suport  al
desenvolupament local.

Per tot això, la Presidenta i consellera Delegada de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la
Junta de Govern, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.  -   Sol·licitar  al  Servei  Públic d’Ocupació de Catalunya,  l’import  de 30.927,35 € per
finançar el pla de treball de l’AODL Comarcal de Comerç, en el marc de la convocatòria de
programes de desenvolupament local segons la resolució TSF/1868/2018.

Segon.- Aprovar  el  pla  de  treball  de  l’AODL  Comarcal  de  Comerç  que  s’adjunta  com  a
document annex.

Tercer.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al codi ètic, que figura a
l’annex 2 a Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per
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a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
Aquest codi ètic s’adjunta com a document annex.

Quart.- Facultar a la presidenta i al gerent de la corporació perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per dur a terme el present acord.

Cinquè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i als
representants dels Ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d’Empúries, Llançà i la Jonquera.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

En dono fe,
La Presidenta El Secretari

Montserrat Mindan i Cortada 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 contractació del servei d'atenció psicològica a dones adultes víctimes de
violència masclista i de gènere.- Requeriment de documentació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 19 de juny de 2018 es va aprovar l’expedient  de
contractació del servei d’atenció psicològica a dones adultes víctimes de violència masclista i de
gènere  de  l’àrea  de  Benestar  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 la licitació per procediment obert.

Durant el termini de presentació de proposicions van presentar oferta la Sra. Mònica Borrelles
Ferre i El Safareig, Grup de Dones Feministes de Cerdanyola.

La Mesa de Contractació, reunida en data 12 de setembre de 2018, va proposar l’adjudicació del
contracte a favor de la Sra. Mònica Borrelles Ferré per haver presentat l’oferta més avantatjosa.

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.-  Acceptar la proposta de la Mesa de Contractació

Segon.- Requerir la Sra. Mònica Borrelles Ferrré perquè en 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  la  proposta  d’adjudicació pot  quedar
resolta:

- Fotocòpia compulsada del NIF
- Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries
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- Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
- Documentació acreditativa del volum anual de negoci dels darrers tres anys o bé   còpia de

l’ assegurança de responsabilitat civil, d’un capital mínim de 300.000,00€ per sinistre.
- Certificats acreditatius d’haver realitzat en els darrers tres anys serveis d’igual o similar

naturalesa  als  de  l’objecte  del  contracte,  per  un  import  mínim,  durant  l’any  de  major
execució, de 20.000,00€.

- Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva per import de 2.850,00€
- Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals
- Acreditació de la col.legiació al Col.legi Oficial de Psicòlegs

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

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

Àlex Herández González Francisco Muñoz Cameo
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