JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació de la convocatòria del 18è Concurs de Cartells del Dia Mundial Sense Tabac
per a l’any 2019
Fets
1-El Ple del Consell Comarcal en data 28 de novembre de 2017 va aprovar inicialment les bases que han de
regir el 18è Concurs de Cartells del Dia Mundial Sense Tabac per a l’any 2019. Aquestes bases han estat
publicades al BOP núm. 23 d’1 de febrer de 2018 i al DOGC núm. 7550 de 2 de febrer de 2018.
2- Que un cop finalitzat el termini d’exposició publica de les bases del concurs es pot tramitar l’aprovació de
la convocatòria del concurs a través d’un acord de Junta de Govern.
3-L’objecte del concurs és atorgar un ajut econòmic al guanyador del cartell més original.
4-En el concurs hi podran participar tots els alumnes de ESO dels centres d’ensenyament de la comarca. La
participació podrà ser a títol individual, grupal o col·lectiva.
5- Els treballs que es presentin hauran de ser inèdits. Al disseny s’haurà d’incloure el lema “Que no et
fumin….respira”, la tècnica d’elaboració del cartell serà lliure en format DIN A- 3 i en 2 dimensions. Darrere
de cada cartell hi constarà el(s) nom(s) i edat(s) del autor(s), curs i nom del Centre.
6- Els participants hauran de presentar la documentació requerida en el termini establert a les dependències
del Consell Comarcal (c. Nou, 48 - 17600 Figueres). El termini de presentació de cartells finalitza el dia
dijous 25 d’abril de 2019. No s’admetran treballs presentats fora de termini.
7- El cartell guanyador i el(s) nom(s) i centre del(s) seu(s) autor(s) i el lliurament de premis es tindran lloc el
dia divendres 31 de maig de 2019, a les 13 h, a la seu del Consell Comarcal.
8- En data 6 de març de 2019 la Directora Tècnica de Benestar va informar favorablement a l’aprovació de la
convocatòria.
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).
• Bases del Concurs Comarcal de Cartells
• Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions
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 la convocatòria del 18è Concurs de Cartells del Dia Mundial Sense Tabac per a l’any 2019.
Segon.- Trametre la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BNDS) així com també tots
aquells formularis necessaris per a la seva inclusió en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Tercer.- Consignar la dotació econòmica d'aquesta convocatòria per un import de 490,00 € a l'aplicació
pressupostària de despeses 40.2311.22711 que porta el nom de “Programa Prevenció Drogodependències “
del pressupost vigent.

Quart.- Facultar indistintament la presidenta, la senyora Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent, senyor
Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calguin per executar els
presents acords.
Cinquè.- Donar-ne coneixement a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal als efectes
adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

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

Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la resolució d’acceptació de renúncia i de revocació parcial de la subvenció atorgada, per
part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, corresponent al programa Treball i Formació 2014, en base a
l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.
Fets
Per Resolució de 10/11/2014, el Servei d’Ocupació de Catalunya atorga al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, en concepte de subvenció, la quantitat de 95.625,93 euros, corresponent al programa mixt de
Treball i Formació adreçat a persones aturades amb número d’expedient 2014/PANP/SPO/0079.
En data 17/07/2015 presentem un escrit de renúncia parcial de la subvenció atorgada, corresponent al bloc
1, per l’import de 3.082,52 euros.
En data 13/12/2018 ens notifiquen la resolució d’acceptació de renuncia i l’acord d’inici de revocació.
Efectuada la revisió de la documentació justificativa de la subvenció per part del SOC es constata:
- L’import justificat correctament per part de l’entitat és de 83.316,85 euros.
- En el Bloc 1, l’import imputat per l’entitat és inferior a l’import atorgat i s’imputa una despesa no elegible
que junt amb la renúncia presentada fa que l’import definitiu a revocar corresponent al bloc1 sigui de
9.100,56 euros.
- En el Bloc 2, es detecta una diferència de 126 euros en el càlcul dels mòduls econòmics aplicables a les
accions formatives professionals per l’ocupació.
Així, l’import a revocar és de 9.226,56 euros.
Els càlculs que resulten de la comprovació efectuada, són els que consten al quadre
següent,

En data 04/02/2019 ens notifiquen la resolució final de revocació atès que no em fet recurs a l’anterior
notificació.
S’adjunten a l’expedient les dues notificacions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
S’adjunta l’informe favorable de la Tècnica 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 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 de règim local de
Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del’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).
• 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 EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per la concessió de
subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades,
prioritàriament de 30 anys o més , que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi , i s’obre la
convocatòria per a l’any 2014.
• Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que la
desenvolupa.
• Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions que estableix que la
documentació presentada per l’entitat beneficiària d’acord amb les bases reguladores ha de permetre que
l’òrgan concedent certifiqui que l’activitat o la inversió s’ha dut a terme, s’han assolit les condicions
establertes i s’ha complert
• Per tot això, el Conseller de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, proposa
a la Junta de Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Donar-nos per assabentats de l’acceptació per part del Servei d’Ocupació de Catalunya de la
renúncia parcial de la subvenció atorgada en la quantia de 3.082,52 euros, corresponent al bloc 1,
presentada en data 17/07/2015
Segon.- Acceptar la revocació parcial de la subvenció atorgada, corresponent als blocs 1 i 2, en la quantia
de 9.226,56 euros, segons les minoracions detallades en els antecedents i en les notificacions que
s’adjunten.
Tercer.- Acceptar i comunicar a l’Àrea d’Intervenció del Consell Comarcal de l’alt Empordà que la quantitat
que resta pendent de cobrament és de 6.816,11 euros d’acord amb els càlculs de la justificació, del
programa mixt Treball i Formació 2014 corresponent al número d’expedient 2014/PANP/SPO/0079
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

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

Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'Addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per al curs 2018-2019.
Fets
El Decret 219/1989 d'1 d'agost va establir la delegació de determinades competències de la Generalitat en
matèria d'ensenyament a les comarques. L'article 8 d'aquest Decret estableix que l'assignació a cada
comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte de conveni individualitzat entre la
Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
El Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de
titularitat del Departament d'Ensenyament, i el Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de
transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.
Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, conveni de delegació de competències quant a la
gestió del servei de transport escolar i per la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en
matèria d'Ensenyament a la comarca de l'Alt Empordà.
Atès que el Departament d'Ensenyament, en data 21 de febrer de 2019 i registre d'entrada número 20192001, ens ha tramès la proposta definitiva de finançament per al curs 2018-2019.
Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de Cultura i Ensenyament, segons el qual proposa l'aprovació de
l'addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar
de menjador i altres prestacions en matèria d'ensenyament, per al curs 2018-2019, amb una dotació
econòmica de 4.801483,67 €.
Fonaments de dret
•
•
•
•
•

Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els Consell Comarcal
poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
Article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni individualitzat entre la
Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del transport escolar i per a la gestió del
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016.
Decret 160/1996 pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat
del Departament d'Ensenyament, i el Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de
transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.

Per tot això, la consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, proposa a la Junta de Govern, l'adopció de la
següent
PROPOSTA
Primer.- Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a
la gestió del servei escolar de transport i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions
en matèria d'Ensenyament a la comarca de l'Alt Empordà, per al curs 2018-2019.

Segon.- Acceptar l’ingrés de 4.801.483,67 € amb càrrec a les partides pressupostàries 35.45010, 35.45020 i
35.45030.
Tercer.-. La vigència d'aquesta addenda al conveni començarà en la data de la seva signatura, amb efectes
des de l'inici del curs escolar 2018-2019.
Quart.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i
als efectes adients.
Cinquè.- Sotmetre aquest acord a ratificació pel Ple del Consell Comarcal en la propera sessió que tingui
lloc.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament,
Sònia Martínez Juli

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

Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de comunicació del Consell Comarcal.- Requeriment de
documentació a l'oferta més avantatjosa.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació del
servei de comunicació 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.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 4 de febrer de 2019, van presentar
oferta el Sr. Josep M. Bernils Vozmediano i l’empresa de comunicació INTUS SL.
La Mesa de Contractació, reunida en data 12 de març de 2019, va proposar l’adjudicació del contracte a
favor de l’empresa Estudi de Comunicació INTUS SL per haver presentat l’oferta més avantatjosa.
Fonaments de dret
•
•
•
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques
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, en allò que no s’oposi a la llei
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en allò que
no s'oposi a la llei.

Per tot això, la Presidència proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Acceptar la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació
Segon.- Requerir l’empresa Estudi de Comunicació INTUS SL perquè 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 s’entendrà que ha retirat la seva oferta:
•
•

Còpia compulsada del DNI i del títol de la persona que s’adscriurà al servei i acreditació de la seva
afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació des TC2 corresponents.
Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 1.440,00€.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La Presidenta,
Montserrat Mindan Cortada

En dono fe,
El Secretari,
Francisco L. Muñoz Cameo

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 de representant a tarifa o mercat a la planta de generació de
l’abocador comarcal controlat de Pedret i Marzà en el mercat organitzat d’electricitat espanyol. a) Aprovació
de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.Fets
L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 19 de febrer de 2019 en
què s’informava favorablement la contractació del servei de representació (agent venedor d’energia
elèctrica) per compte del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que consisteix en al gestió de la venda d’energia
exportada per la instal.lació de generació a la xarxa de distribució.
Per part del Consell Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquest servei per tal d’assolir els objectius
que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.
La competència objecte del contracte és una competència pròpia, recollida a la fitxa del Programa d’Actuació
Comarcal 11.1.
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques.
El plec de clàusules administratives particulars ha estat informat favorablement pels serveis jurídics de la
corporació.
Existeix crèdit suficient a l’aplicació 162322699 del vigent pressupost del Consell Comarcal.
Fonaments de dret
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
• 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, en allò que no s’oposi a la llei.
• Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la llei de Contractes
de les Administracions Públiques.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següents
ACORDS
Primer. -Aprovar l’informe memòria emès per l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal
Segon. - Iniciar l’expedient de contractació del servei de representant a tarifa o mercat a la planta de
generació de l’abocador comarcal controlat de Pedret i Marzà en el mercat organitzat d’electricitat espanyol.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei esmentat

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte.
Cinquè.- Convocar la licitació del servei de representant a tarifa o mercat a la planta de generació de
l’abocador comarcal controlat de Pedret i Marzà en el mercat organitzat d’electricitat espanyol per
procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de
5.396,26€, que més 1.133,21€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 6.529,47€, i una durada de dos
anys, prorrogables anualment fins a dos anys més.
Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 6.529,47€ amb la
periodificació següent:
Període Import IVA
2019
2020
TOTAL

exclòs Import total,
2.698,13
2.698,13
5.396,26€

IVA inclòs
3.264,73€
3.264,73€
6.529,47€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà amb càrrec a la
partida 1623.22699 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents.
Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal per tal
que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de la seva publicació les
empreses interessades puguin presentar les seves propostes.
Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions com calguin per
a l’execució del present acord.
Novè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació definitiva del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, l’ Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Roses i el Setmanari de l’Alt Empordà per dur a terme
l’acció «Premis Emprenedors Alt Empordà» i a l’aprovació definitiva de les Bases dels Premis Emprenedors
de l’Alt Empordà per l’any 2019
Fets
Els Premis Emprenedors Alt Empordà es van iniciar l’any 2009 per dinamitzar i promoure la iniciativa
emprenedora a la comarca de l’Alt Empordà i el reconeixement de l’aportació que les noves iniciatives
empresarials fan com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball.
L’any 2019 es durà a terme l'onzena edició dels Premis Emprenedors Alt Empordà.
Els organitzadors dels premis són Fòrum Imagina, l’Associació de Joves Empresaris i Emprenedors de Girona,
Ajuntaments de Figueres i Roses, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Setmanari de l'Alt Empordà.
Els Premis Emprenedors Alt Empordà són els únics premis d’àmbit comarcal a l’Alt Empordà sobre aquesta
temàtica.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Roses i el Setmanari de l’Alt
Empordà tenen la voluntat afavorir l’esperit emprenedor, i premiar als i les estudiants dels Instituts de la
comarca, a persones emprenedores que vulguin crear una empresa i als empresaris/aries de la comarca.
Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Roses i el Setmanari de
l’Alt Empordà comparteixen aquests objectius i consideren que la millor manera per aconseguir-los és per
mitjà d'un conveni de cooperació entre totes les entitats pel desenvolupament de l’organització dels Premis
Emprenedors de l’Alt Empordà, alhora que s’aprovin les «Bases del Premis Emprenedors de l’Alt Empordà per
a l’any 2019».
S’atorgaran diferents premis en les categories següents:
Premi Jove Empresari/a: es premiarà a l’empresari/a empordanès/a menor de 42 anys que hagi tingut una
trajectòria empresarial destacada.
Premi Emprenedor: es premiarà als emprenedors/es amb el projecte d’empresa més viable, innovador i amb
major potencial de creixement.
Premi a la Millor Idea de Negoci: es premiaran les idees de negoci més creatives dels estudiants dels
Instituts de la comarca (ESO, Cicles Formatius i Batxillerat).
Premi a la Innovació: es premiarà a l’empresari/a empordanès/a que hagi destacat per a la seva capacitat
d’innovar en producte, servei o processos.
Premi a la Innovació Turística: es premiarà a l’empresari/a empordanès/a que hagi destacat per la seva
capacitat d’innovar en producte, servei o processos en l’àmbit del turisme.
S’adjunta l’informe favorable de la Tècnica de Promoció Econòmica i dels Serveis Jurídics.

Fonaments de dret
• Llei 40/2015, 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).
• 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).
PROPOSTA
Per tot això, el Conseller de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’ Alt Empordà, proposa a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents acords:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’ Ajuntament de
Figueres, l’Ajuntament de Roses i el Setmanari de l’Alt Empordà per dur a terme l’acció «Premis
Emprenedors Alt Empordà»
Segon.- Aprovar inicialment les Bases dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà per l’any 2019.
Tercer.- Autoritzar la despesa d’import de 2.900 € a l’aplicació pressupostària 2019.10.9121.22601
Atencions protocol·làries i representatives.
Quart.-Sotmetre el present acord al proper Ple que tingui lloc per a la seva ratificació.
Cinquè.-Facultar a la presidenta, Sra. Montse Mindan i Cortada, i al gerent, Sr. Josep M. Marcé i Company
perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per dur a terme els presents acords.
Sisè.-Notificar aquests acords als representants de l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Roses i el
Setmanari de l’Alt Empordà i comunicar-ho a l’àrea d’ Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Setè.- Publicar en el DOGC aquest acord, el conveni íntegre i sotmetre les Bases dels Premis Emprenedors
durant 20 dies a informació pública. Si no hi ha al·legacions ni reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà
definitiva.
Vuitè.-Publicar el conveni el Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Nové.- Remetre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, segons Disposició
Addicional 9a de la Llei 19/2014.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,
Manel Toro i Coll
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

