JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Aprovar conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de l’Alt Empordà i La Fundació
Bancària “La Caixa” pel projecte “Programa de dones referents comunitàries a l’Alt Empordà”
Fets
1. La Fundació Bancària “La Caixa” va fer pública la convocatòria d’Interculturalitat i Acció
social 2018 de concessió d’ajuts per dur a terme projectes d’intervenció social per la millora de
la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social.
2. L’Àrea de Benestar Social ha concorregut a la convocatòria amb el projecte que porta el nom
“Dones referents comunitàries a l’Alt Empordà” exp.2018/560
3. L’entitat Bancària “la Caixa” ha resolt col·laborar en el projecte que porta el nom “Dones
referents comunitàries a l’Alt Empordà”
4. Per tot això i per concretar la participació de les parts, han acordat la formalització del
conveni annex a l’expedient.
5. Vist els informes favorables de la tècnica de Benestar Social i del departament jurídic del
Consell Comarcal 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).
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.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
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
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ACORD
Primer.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i La Fundació Bancària “La Caixa” per poder dur a terme el projecte “Programa de
dones referents comunitàries a l’Alt Empordà”
Segon.- Ratificar el present acord al proper ple de la corporació que se celebri.
Tercer.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Quart.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Cinquè.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Sisè.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Montserrat Mindan Cortada, i el gerent, Sr.
Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.
RECURSOS
“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 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 de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri oportú
en defensa dels seus interessos ".
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 contractació del servei d'atenció psicològica a dones adultes víctimes de
violència masclista i de gènere.- Adjudicació.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, en el marc del Servei d’Informació i Atenció a les Dones 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
Ferré i El Safareig, Grup de Dones Feministes de Cerdanyola, les quals van ser admeses a
licitació.
El comitè d’experts va emetre informe amb la valoració de les ofertes tècniques presentades i,
en aplicació dels criteris de valoració establerts a la clàusula 14ena. del plec, els va atorgar les
puntuacions següents:
Mònica Borrelles
Ferré

El Safareig

H.2. Criteris de qualitat (fins a 51 punts)
2.1. Descripció àmplia i detallada de l'organització del Servei d'atenció psicològica a dones
adultes i víctimes de violència masclista i de gènere (fins a 40 punts)
- Proposta de funcionament del servei (0-15 15 punts
punts)

7,5 punts

- Proposta metodològica de treball (0-20 punts)

20 punts

20 punts

- Proposta de treball en xarxa i treball comunitari 2,5 punts
(0-5 punts)

5 punts

2.2.- Descripció dels sistemes d'avaluació i seguiment de les activitats (fins a 11 punts
- Proposta d’avaluació en relació a les dones (0-4 4 punts
punts)

1 punt

- Proposta d'avaluació en relació
professionals i el servei (0-4 punts)

als 4 punts

4 punts

2 punts

3 punts

- Proposta d'avaluació en relació al projecte de
gestió (0-3 punts)
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TOTAL

47,5 punts

40,5 punts

La Mesa de Contractació, en data 12 de setembre de 2018, va procedir a l’obertura dels
sobres C, d’oferta econòmica, i en aplicació de la fórmula establerta al plec de clàusules
administratives particulars, va atorgar les puntuacions següents:
Oferta econòmica (fins a 49 Puntuació
punts)
Mònica Borrelles Ferré

28.500,00€

46,85 punts

El Safareig

27.251,31€

49,00 punts

La puntuació total obtinguda pels licitadors va ser la següent:
Mònica Borrelles Ferré

El Safareig

47,50 punts

40,50 punts

Oferta econòmica, fins a 49 46,85 punts
punts

49,00 punts

TOTAL

89,50 punts

Criteris de qualitat

94,35 punts

La Mesa de Contractació, en la mateixa sessió, prenent en consideració l’informe del Comitè
d’experts i a la vista de les puntuacions obtingudes, va proposar l’adjudicació del contracte a
favor de la Sra. Mònica Borrelles Ferré per haver presentat l’oferta més avantatjosa.
Per acord de la Junta de Govern de data 18 de setembre de 2018 es va acceptar la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació i es va disposar requerir la Sra. Mònica Borrelles Ferré
perquè aportés la documentació a què fa referència la clàusula quinzena del plec de clàusules
administratives particulars.
La Sra. Mònica Borrelles Ferré ha presentat la documentació requerida en temps i forma i ha
sol·licitat la constitució de la garantia definitiva, per import de 2.850,00€, mitjançant la
modalitat de retenció en el preu del contracte.
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.
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- 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
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ACORD
Primer.- Adjudicar el contracte del servei d’atenció psicològica a dones adultes víctimes de
violència masclista i de gènere a favor de la Sra. Mònica Borrelles Ferré, amb NIF núm.
52424035C, per un import de vint-i-vuit mil cinc-cents euros anuals (28.500,00€), IVA exempt.
La durada del contracte serà de dos anys a comptar des de l’endemà de la seva formalització i es
podrà prorrogar anualment, amb un màxim de dues pròrrogues.
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2018,
per un import màxim de 4.750,00€, amb càrrec a l’aplicació 40.2311.22799 del pressupost. Per
als exercicis següents aquesta restarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en
els respectius pressupostos:
Exercici

Preu total, IVA exempt

2019

28.500,00€

2020

23.750,00€

Tercer.- Designar com a responsable del contracte la Sra. M. Rosa Guixé Valls, cap de l’àrea
de Benestar.
Quart.- Requerir l’adjudicatari perquè un cop transcorregut el termini dels quinze dies hàbils
següents a comptar des de la remissió de la notificació de l’acord d’adjudicació concorri a
formalitzar el contracte administratiu.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell
Comarcal.
Sisè.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el perfil del contractant del
Consell Comarcal.
Setè.- 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:
Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la
interposició del recurs contenciós administratiu. La interposició del recurs especial en matèria
de contractació requerirà anunci previ mitjançant escrit presentat davant aquest òrgan de
contractació. El termini per presentar aquest anunci previ, així com per interposar el recurs
especial en matèria de contractació pública, serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la data fefaent de la publicació de l’acte impugnat en el Perfil de contractant. Un cop
anunciat prèviament a l’òrgan de contractació la intenció d’interposar el recurs especial, la
presentació de l’escrit d’interposició del recurs haurà de fer-se en el registre del Tribunal Català
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de Contractes del Sector Públic, amb seu a Barcelona, o en el de l’òrgan de contractació. Contra
la resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedirà la interposició del
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació de la resolució - 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 Benestar,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco L. 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 l’aprovació inicial del Projecte de millora del carrer del Mar (tram 2), eix
de connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l’entorn del riu Fluvià, entre el carrer
Duc i el carrer de les Escoles, i el carrer del Carme i el carrer Hospital , actuació en el marc de
l'operació cofinançada amb el Programa operatiu FEDER 2014- 2020, eix 6 operació
Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà.
Aprovació inicial.Fets
Vist que en data 7 de setembre de 2018, la Sra. Trinitat Bonaterra Batlle, arquitecta del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, ha informat favorablement sobre el Projecte de millora del carrer
del Mar (tram 2), eix de connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l’entorn del riu
Fluvià, entre el carrer Duc i el carrer de les Escoles, i el carrer del Carme i el carrer Hospital,
que aquest projecte ha estat redactat en data desembre de 2017, per ABM Serveis d’enginyeria i
Consulting, SLU i signat pels enginyers de camins c. i p. Mariana Blanch i Boada i Joan
Macarro i Ortega.
Atesa la condició expressada en l’informe de l’arquitecta i cap de l'Àrea de Serveis Tècnics del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà caldrà adjuntar la justificació del compliment de la
normativa d’accessibilitat als documents que formen el projecte i a la normativa tècnica
aplicable.
Que aquesta actuació està inclosa en l’operació Conservació, foment i desenvolupament del
patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà, cofinançada amb un 50% dels Fons Europeus de
Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020, eix 6), d’acord amb l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aprovaven les seves bases reguladores (DOGC
nº7078, de 14/03/2016).
Atès que, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte, de conformitat amb allò previst a
l’article 231 de la Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern en virtut de les
delegacions acordades per aquest Consell Comarcal, en sessió plenària que va tenir lloc el dia
27 de març de 2018.
Atès l’informe favorable de la Cap de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
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 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).

-

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (ROF).

-

Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

-

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC).

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de millora del carrer del Mar (tram 2), eix de
connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l’entorn del riu Fluvià, entre el carrer Duc
i el carrer de les Escoles, i el carrer del Carme i el carrer Hospital, redactat en data desembre
de 2017, per ABM Serveis d’enginyeria i Consulting, SLU i signat pels enginyers de camins c. i
p. Mariana Blanch i Boada i Joan Macarro i Ortega, que té un pressupost d'execució per
contracte, IVA inclòs, de 574.752,29 € (475.001,89 més el 21% IVA) amb el benentès que, si
durant el període d’informació pública no es presentessin al·legacions, quedarà definitivament
aprovat sense necessitat de posterior acord.
Segon.- Requerir a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador el justificant del compliment de la
normativa d’accessibilitat als documents que formen el projecte i a la normativa tècnica
aplicable.
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Tercer.- Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis al BOP, al DOGC, a fi de que qualsevol persona
interessada pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.
Quart.-Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Cinquè.- Publicar aquest acord al tauler electrònic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
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.
El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo
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