DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació de la sol·licitud de subvenció de concurrència no competitiva i
convocatòria pública, a la Unió Europea, destinada a organisme públic local, regional o nacional
per al finançament de projectes de mobilitat per als joves, en aquest cas s'ha realitzat la
sol·licitud d'un intercanvi juvenil del programa Erasmus + de mobilitat de les persones per
motius d'aprenentatge (KA1), concretament l'acció KA105 de mobilitat juvenil.
Fets
Atès que la Comissió Europea va publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea la
convocatòria de propostes 2018, a data 20/10/2017, basades en el reglament(UE)nº1288/2013
del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es crea el Programa Erasmus + d'educació,
formació, joventut i esports de la Unió, així com els programes de treball anuals d'Erasmus +
per al 2017 i 2018.
Atès que poden concórrer en aquesta convocatòria qualsevol entitat dels estats membres, ja
sigui pública o privada que treballi en l'àmbit de l'educació, la formació, la joventut i l'esport.
Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha fet una sol·licitud de subvenció a l'Agencia
Nacional Española, per a realitzar un intercanvi juvenil amb l'entitat anomenada “Grup
Aprendre em Festa”(GAF) de Portugal dins el Programa Erasmus + que dóna suport i financia
la mobilitat dels joves per a qüestions d'aprenentatge.
Atès que l'Àrea de Joventut del CCAE, ha realitzat la sol·licitud i la redacció del Projecte
“#ParticipationVibes” amb el suport dels representants de l'entitat sòcia GAF de Portugal.
L'activitat tindria lloc del 2 al 9 de setembre del 2018 i la nostra entitat és qui acull i lidera el
projecte, això vol dir que rebrà els diners de la subvenció i haurà de justificar les despeses de
totes les activitats realitzades. El representant legal de l'entitat GAF, també va signar el seu
compromís de col·laboració i de suport per a la realització del projecte. Tota la documentació va
ser presentada via telemàtica al portal URF de la European Commission en data del dia 14 de
febrer amb l'identificació d'enviament ID 1464537. Els temes principals del projecte es centren
en la participació dels joves, el compromís cívic i les experiències interculturals. Hi ha tota la
informació del projecte en el formulari de sol·licitud de la subvenció, i que adjuntem, juntament
amb aquest informe.
Atès que el Consell Comarcal sol·licitarà la subvenció esmentada per al finançament dels costos
de coordinació i implementació del projecte i que són els següents:
-Visita prèvia per a la preparació de l'intercanvi(4 participants): 1.050€
-Intercanvi juvenil (22 participants): 9.229€
Atès que la quantitat que es sol·licitarà és el cost total del projecte (10.279 €).
Vist l'informe de data 19 de març de 2018, emès per la M. José Navarro Oller, Tècnic de
Joventut, amb el vist-i-plau d'en Joan Salellas Soler, Tècnic Comarcal de Joventut de l'Àrea de
Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
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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.

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció de concurrència no competitiva i convocatòria
pública, a la Unió Europea, destinada a organisme públic local, regional o nacional per al
finançament de projectes de mobilitat per als joves, en aquest cas s'ha realitzat la sol·licitud d'un
intercanvi juvenil del programa Erasmus + de mobilitat de les persones per motius
d'aprenentatge (KA1), concretament l'acció KA105 de mobilitat juvenil, per un import de
10.279,00 €.
Segon.- Donar-ne coneixement a l’àrea administrativa d’Intervenció de Fons d’aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes de seguiment d’allò acordat.
Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que
tingui lloc.
Figueres, 19 de març de 2018
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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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 d'intervenció socioeducativa del Consell
Comarcal.- Requeriment de documentació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 30 de gener de 2018 es va aprovar l’expedient de
contractació dels serveis d’intervenció socioeducativa 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 i tramitació ordinària. Els
plecs administratius van ser rectificats per acord de la Junta de Govern de data 6 de febrer de
2018.
Durant el termini de presentació de proposicions han presentat oferta les empreses següents:
SUARA SCCL, ACTIESCOLA SLU i PUNTUAJOCS SL.
La Mesa de Contractació, reunida en data 27 de març de 2018, ha proposat l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa SUARA SCCL.
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 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Requerir l’empresa SUARA SCCL perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la notificació del present acord presenti la documentació que tot seguit
s’indica, amb l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que ha retirat la seva oferta:
•
•

Resguard acreditatiu d’haver fet efectiu el pagament dels anuncis de licitació, per
import de 77,40€.
Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 1.901,20€,
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Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.
Figueres, 6 d’abril de 2018
El conseller delegat de l'àrea
de Serveis Socials,

En dono fe,
El Secretari,

Àlex Hernández González

Francisco L. Muñoz Cameo
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