
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a l’Aprovació de la candidatura del programa de Treball i Formació TRFO
2018-2020 i sol·licitud de finançament al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Fets

En  data  26  de  setembre,  des  del  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya,  s'ha  publicat  l'Ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre d‘enguany, aprova les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació 2018 – 20. En data 10 de novembre, s’ha publicat
la convocatòria per a l’any en curs, segons la resolució TSF/2496/2016.

En la present resolució, a la comarca de l’Alt Empordà es pre-assignen contractes de treball, a
l’Ajuntament  de  Figueres  i  Roses,  i  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà.  La  resta
d’Ajuntaments interessants de la comarca, només poden participar a través de la candidatura del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Les propostes que es presentin hauran de ser de competència comarcal, que no es corresponguin
a llocs de treball estructurals i siguin d’interès social.

En  data  26  de  juliol  d'enguany,  des  del  programa  Treball  i  Formació,  es  va  convocar  a
representants  de  les  administracions  locals  per  informar  de  la  nova  convocatòria,  que
previsiblement, s'havia de publicar durant el mes d’agost.

En data 27 de juliol i 3 d’agost, es va convocar a representants dels Ajuntaments de la comarca,
a  una  reunió  informativa  per  explicar  les  característiques  i  condicions  per  participar  en  el
programa.

Durant el mes d’agost, es va fer la prospecció de possibles candidats i candidates, tal i com
es demanava des de l’entitat finançadora.

Els  Ajuntaments  inicialment  interessats,  que  compleixen  els  requisits  per  participar,  són
Agullana, Albanyà, Capmany, Castelló d'Empúries, el Far, Espolla, Fortià, Garriguella, Lladó,
Maçanet de Cabrenys, Palau Sta. Eulàlia – Siurana, Palau-saverdera, Pont de Molins, el Port de
la Selva, Portbou, Saus Camallera Llampaies, Torroella de Fluvià, Vilafant i Vilamalla.

Els Ajuntaments que renuncien a participar són: Cistella, Colera, Garrigàs, la Vajol, Viladamat i
Vilajuïga.

Els Ajuntaments que no compleixen els requisits per participar són: Riumors i Vilamacolum.

En la proposta inicial dels Ajuntaments interessats, es volia sol·licitar el finançament per a la
contractació de 37 llocs de treball. Finalment, s'ha renunciat a la sol·licitar-ne 6, atesa la manca
de candidats feta durant la fase de prospecció prèvia a la candidatura.
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La base 28 de l’Ordre TSF/156/2018, diu literalment:

 «Règim de compatibilitat dels ajuts.
28.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit
amb la mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja
siguin d'àmbit local, nacional,estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, excepte
les reduccions dels costos de Seguretat Social. 28.2 L'import dels ajuts concedits en cap cas pot
ser  d'una  quantia  que  superi  el  cost  de  l'activitat  a  desenvolupar  per  la  persona  o  entitat
beneficiària».

La cap de Promoció Econòmica ha redactat un informe, sobre compatibilitat dels ajuts, segons
estableix la base 28 de l’Ordre TSF/156/2018, per verificar, o no, el seu compliment.

Per una altra banda, la normativa del programa marca que és necessari subscriure's a:

1) La pròrroga, signada al 2018, de l'Acord signat l'any 2016 adaptat a les noves convocatòries i
a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a
demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
La pròrroga té data de 25 de maig de 2017 i està signada pes representants de la Federació de
Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Comissió Obrera
Nacional  de  Catalunya  i  la  Unió  General  de  Treballadors  de  Catalunya  i  la  conseller  del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L'acord el sou brut que han de percebre els
treballadors  contractats  en  el  marc  del  programa  Treball  i  Formació,  així  com  les
indemnitzacions per finalització de contracte.

2) Al codi ètic, establert a l’annex 2 de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual
s'aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  del  Programa  Treball  i
Formació.  L’annex 2 detalla  els  principis  ètics  i  regles  de conducta,  als  quals  les  persones
beneficiàries de subvencions o ajuts, han  d’adequar la seva activitat, i efectes, d’un eventual
incompliment d’aquests principis.

En la documentació d'aquest projecte hi ha:

1) Els acords municipals dels Ajuntaments inicialment interessats en participar, així com, les
modificacions derivades de la prospecció de candidats demanat a la convocatòria.
2) El document de la pròrroga, signada l’any 2018, de l'Acord de l’any 2016, adaptat a les noves
convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació d'atur
inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació
promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
3) El codi ètic, establert a l’annex 2 de l’Ordre TSF/156/2018,
4)  La  memòria  del  programa Treball  i  Formació  2018 -  20  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà.
5) Número de contractes desglossat per municipis
6)  L’informe  sobre  compatibilitat  dels  ajuts,  segons  estableix  la  base  28  de  l’Ordre
TSF/156/2018, per verificar, o no, el seu compliment.
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El  termini  de  sol·licitud  és  molt  curt.  La  convocatòria  es  va  publicar,  en  el  DOGC,  el  8
d’octubre  d’enguany,  i  només  deixa  15  dies  naturals  per  demanar  el  finançament.  La  data
màxima per fer-ho és el dia 23 d’octubre d’enguany.
S’adjunta l’informe favorable de la cap de promoció econòmica segons la proposta feta. 

Fonaments de dret

•  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  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 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).
• La pròrroga de l'Acord signat l'any 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa
actual,  relatiu  a  la  contractació  de  persones  en  situació  d'atur  inscrites  com a  demandants
d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, signat l’any 2018.
• El codi ètic, establert a l’annex 2 de l’Ordre  TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual
s'aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  del  Programa  Treball  i
Formació.  L’annex 2 detalla  els  principis  ètics  i  regles  de conducta,  als  quals  les  persones
beneficiàries de subvencions o ajuts, han d’adequar la seva activitat, i efectes, d’un eventual
incompliment d’aquests principis.
• Ordre  TSF/156/2018, de 20 de setembre d‘enguany, aprova les bases reguladores per a la
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació 2018 – 20.
• Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per
a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació 

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

ACORDS

Primer.  -   Acceptar  les  sol·licituds  realitzades  des  dels  Ajuntaments  d’Agullana,  Albanyà,
Capmany,  Castelló  d'Empúries,  el  Far,  Espolla,  Fortià,  Garriguella,  Lladó,  Maçanet  de
Cabrenys, Palau Sta. Eulàlia – Siurana, Palau-saverdera, Pont de Molins, el Port de la Selva,
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Portbou, Saus Camallera Llampaies, Torroella de Fluvià, Vilafant i Vilamalla. Els treballadors
s'assignaran preferentment a aquests Ajuntaments i aquells del seu entorn que ho sol·licitin.

Segon.  -   Acceptar  les  renúncies  dels  Ajuntaments  de  Cistella,  Colera,  Garrigàs,  la  Vajol,
Viladamat i Vilajuïga.

Tercer.- Desestimar  les  sol·licituds  dels  Ajuntaments  de  Riumors  i  Vilamacolum.  per  no
complir els requisits per poder participar.

Quart.- Aprovar l'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la pròrroga, signada l’any
2018; de l'Acord signat l'any 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual,
relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no
ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, Aquest acord s'adjunta com a annex 1.

Cinquè.- Adherir-se al codi ètic, establert a l’annex 2 de l’Ordre TSF/156/2018, on es detallen
els principis ètics i regles de conducta, als quals les persones beneficiàries de subvencions o
ajuts, han d’adequar la seva activitat, i efectes, d’un eventual incompliment
d’aquests principis. Aquest codi s’adjunta com a annex 2.

Sisè.- Aprovar el destí dels participants entre les línies del programa TRFO18 i els Ajuntaments
participants, que s’adjunta com a annex 3.
Setè.- Aprovar  la  memòria  del  programa Treball  i  Formació  Alt  Empordà  2018 -  20,  que
s’adjunta com a annex 4.

Vuitè.- Aprovar l’informe sobre compatibilitat dels ajuts, segons estableix la base 28 de l’Ordre
TSF/156/2018, per verificar, o no, el seu compliment. Traslladar aquest informe al Servei Públic
de Catalunya, i sol·licitar als seus representants que ens donin una resposta sobre si es compleix,
o no, la base 28 de l’Ordre TSF/156/2018, i per tant, determinar si el finançament del programa,
és viable, o no. L’informe s´adjunta com a annex 5.

Novè.- Sol·licitar el finançament del programa Treball i Formació Alt Empordà 2018 –20, al
Servei d’Ocupació de Catalunya, per contractar a 31 persones, per un import de 439.773,36 €,
desglossat de la següent manera:

Experiència laboral i formació línia PANP 12 115.216,80 €

6 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes  112.560,00 €

Formació 6 persones *60 hores * 7,38 €/hora  2.656,80 €

Experiència laboral i formació línia PANP  6 98.228,00 €

10 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte  93.800,00 €

Formació 10 persones *60 hores * 7,38 €/hora  4.428,00 €

Experiència laboral i formació línia PRGC 12 38.405,60 €

2 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contractes  37.520,00 €

Formació 2 persones *60 hores * 7,38 €/hora 885,60 €
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Experiència laboral i formació línia PRGC  6 78.582,40 €

8 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte  75.040,00 €

Formació 8 persones *60 hores * 7,38 €/hora  3.542,40 €

Experiència laboral i formació línia DONA 76.811,20 €

4 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte 75.040,00 €

Formació 4 persones *60 hores * 7,38 €/hora 1.771,20 €

Coordinació i suport, línia COOR 32.529,36 €

1 contracte de 12 mesos * 32.528,96 €/contracte  32.529,36 €

1,633 hores * 19,92 €/hora

Total  439.773,36 €

Desè.- Renunciar al finançament de 6 llocs de treball, dels 37 inicialment proposats, atesa la
manca de candidats feta durant la fase de prospecció prèvia a la candidatura.

Onzè.- Iniciar els tràmits per a què els Ajuntaments deleguin les competències municipals per a
les tasques definides a la memòria del programa Treball i Formació Alt Empordà 2018- 20.

Dotzè.  -  Iniciar els tràmits per aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i els Ajuntaments inicialment interessats per a la realització del Programa Treball
i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya. L’aprovació d’aquest conveni
haurà de tenir data anterior a l’inici de les contractacions.

Tretzè.- Sotmetre la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern per a la seva
ratificació.

Catorzè.- Facultar al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur a terme el
present acord.

Quinzè.- Notificar aquest acord a la directora i al responsable del programa TRFO del Servei
d'Ocupació de Catalunya, així com als representants dels Ajuntaments d’ Agullana, Albanyà,
Capmany,  Castelló  d'Empúries,  el  Far,  Espolla,  Fortià,  Garriguella,  Lladó,  Maçanet  de
Cabrenys,  Palau-Sta. Eulàlia,  Siurana,  Palau-saverdera, Pont  de Molins,  el  Port  de la Selva,
Portbou, Saus Camallera  Llampaies, Torroella de Fluvià, Vilafant, Vilamalla Cistella, Colera,
Garrigàs, la Vajol, Viladamat, Vilajuïga, Riumors i Vilamacolum.

Setzè.  -   Comunicar  aquest  acord  a  les  àrees  de Recursos  Humans i  Intervenció del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.

Els annexos adjunts són els següents:

Annex 1.- Adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la pròrroga, signada l’any 2018, de
l'Acord signat l'any 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual,
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relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no
ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya.
Annex 2.- Codi ètic, establert a l’annex 2 de l’Ordre TSF/156/2018, on es detallen els principis
ètics  i  regles  de  conducta,  als  quals  les  persones  beneficiàries  de subvencions  o ajuts,  han
d’adequar la seva activitat, i efectes, d’un eventual incompliment d’aquests principis.
Annex 3.-  Destí  dels  participants  entre  les  línies  del  programa TRFO18 i  els  Ajuntaments
participants.
Annex 4.- Memòria del programa Treball i Formació Alt Empordà 2018 – 20.
Annex  5.-  Informe  sobre  compatibilitat  dels  ajuts,  segons  estableix  la  base  28  de  l’Ordre
TSF/156/2018, per verificar el seu compliment.

RECURSOS

Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  s’haurà  d'interposar  recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació,  en els  termes  que  s'indiquen a  l'article  44 de la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

Prenc raó
Cap d'intervenció

Toñy Asensio Belmonte

En dono fe
El president, El secretari,

Montserrat Mindan Cortada Francisco Luis 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 l'obra de naturalització de l'entorn de la muralla de ponent
de la Ciutadella de Roses.- Adjudicació.-

Fets

Per  acord de la  Junta  de Govern de data  28 d’agost  de 2018 es va aprovar  l’expedient  de
contractació de l’obra de naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de
Roses, inclosa dins l’operació de conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i
cultural de l’Alt Empordà, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6;
es  van  aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques  reguladors  de  la  contractació  de  l’obra  esmentada  i   es  va  disposar  convocar  la
licitació per procediment obert simplificat.

Durant el termini de presentació de proposicions van presentar oferta les empreses següents:
COMSA  SERVICE  FACILITY  MANAGEMENT SAU,  XAVIER  ALSINA SA  i
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL.

La  Mesa  de  Contractació,  reunida  en  sessió  de  data  9  d’octubre  de  2018,  va  procedir  a
l’obertura del sobre únic de les ofertes presentades telemàticament i a la seva valoració, amb el
resultat següent:

Oferta econòmica,  IVA
exclòs

Valoració  oferta
econòmica  (fins  a  30
punts)

COMSA  SERVICE  FACILITY

MANAGEMENT SAU

327.069,00€ 16,90  punts

XAVIER ALSINA SA
323.930,00€ 19,20 punts

EXCAVACIONES AMPURDAN

2000 SL

309.150,75€ 30,00 punts

La Mesa de Contractació, en la mateixa sessió, a la vista de les puntuacions obtingudes, va

proposar  l’adjudicació del  contracte  a  favor  de l’empresa  EXCAVACIONES AMPURDAN

2000 SL per haver presentat l’oferta més avantatjosa.
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L’esmentada empresa ha presentat  en temps i  forma la documentació requerida pel  Consell

Comarcal i ha dipositat la garantia definitiva per import de 15.457,53€.

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 Turisme proposa a la Junta de Govern, l'adopció

del següent

ACORD

Primer.-  Adjudicar el contracte de l'obra de naturalització de l'entorn de la muralla de ponent

de la Ciutadella de Roses a favor de l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, amb

CIF núm. B17612748, pel preu de tres-cents nou mil cent cinquanta euros amb setanta-cinc

cèntims  (309.150,75€) , IVA exclòs, que més 64.921,66€ en concepte  d’IVA fan un total de

364.072,41€.

La durada del contracte és de tres mesos, prorrogables per un termini màxim de 25 dies hàbils.

Segon.-  Disposar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació,  per  un  import  total  de

364.072,41€,  amb càrrec a l’aplicació 30.4321.62210 del pressupost de l’exercici 2018.

Tercer.- Designar com a director facultatiu de l’obra i responsable del contracte el Sr. Carlos
Victòria Planas, arquitecte municipal de Roses, funcionari de carrera.

Quart.- Designar com a director executiu de l’obra el Sr. Sebastià Villena Nicolau, arquitecte
municipal de Roses, funcionari de carrera.

Cinquè.- Designar com a coordinador de seguretat i salut de l’obra l’empresa Tarrés Gestió
Tècnica de Construcció 2014 SL, amb NIF B55210652.

Sisè.- Designar com a directora d’intervenció arqueològica la Sra. Gema  Vieyra Bosch, amb
NIF 40431751M.

Setè.- Requerir  l’adjudicatari  perquè  en  el  termini  dels  quinze  dies  hàbils  següents  a  la
notificació de l’acord d’adjudicació concorri a formalitzar el contracte administratiu.
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Vuitè.-Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de la notificació
de l’adjudicació del contracte  presenti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i en el termini de
30 dies comptats des de la formalització del contracte, el programa de treball.

Novè.-  Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l’àrea  d’Intervenció  del  Consell
Comarcal.

Desè.- Publicar  l’adjudicació  i  formalització  del  contracte  en  el  perfil  del  contractant  del
Consell Comarcal.

Onzè.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran
interposar els recursos següents:
- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el
termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,sense
notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat per silenci
administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa administrativa.
Si  s'ha  formulat  el  recurs  de reposició potestatiu,  el  recurs  contenciós  administratiu  s'haurà
d'interposar  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  recepció  de  la
notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini
de  sis  mesos  a  comptar  de  l’endemà  del  dia  en  què  el  referit  recurs  de  reposició  s’hagi
d’entendre desestimat de forma presumpta.
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província
de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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