JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al Conveni de Pràctiques entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la
Facultat d'Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona per a la realització de les
pràctiques de l'alumna Laura Gasull Serra durant el curs 2019-2020.
Fets
Atès que l’alumna Laura Gasull Serra, amb DNI 41561277R, estudiant del grau en Educació
Social a la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona, ha sol·licitat
ser acollida a l’àrea de Joventut del Consell Comarcal per realitzar les pràctiques durant els
mesos de novembre i desembre 2019 i del gener fins l'abril del 2020, del curs acadèmic
2019-2020, en el que es compromet a complir el que acordin ambdues entitats.
Atès que des de l’àrea de Joventut es proposa poder realitzar l’estada de pràctiques a la
seva Oficina Jove a la Sra. Laura Gasull Serra amb les tasques a desenvolupar següents:
•

Suport en la realització del programa d'informació, suport i dinamització juvenil que
desenvolupa l'Oficina Jove de l'Alt Empordà.

•

Disseny de programes i estratègies d’intervenció i desenvolupament d'aquestes als
joves de la comarca.

•

Promoure la gent jove, sobretot la franja de 14 a 18 anys.

•

Coordinar-se amb el tècnic/a de joventut.

•

Executar i dinamitzar activitats.

•

Dinamitzar l’espai jove.

•

Detectar necessitats del col·lectiu juvenil.

•

Implicar el teixit social en la gestió d’activitats.

•

Resolució de conflictes juvenils.

•

Tasques d'organització, coordinació, desenvolupament i suport en el Projecte
Okup'Alt 2020 dirigit a joves de 16 a 24 anys que no estudien ni treballen. Estarà
present en tot el procés de creació, desenvolupament i finalització del projecte.

Atès que per tal de poder realitzar les pràctiques d'aquest alumne del grau en Educació
Social que realitza la Universitat de Girona s'ha de signar el corresponent conveni entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Facultat d'Educació i Psicologia.

Atès que l'objecte del present conveni és establir les condicions sobre les quals es
desenvoluparan les pràctiques acadèmiques externes que l’estudiant ha de dur a terme per a
la seva formació. Les pràctiques han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge teòric i
pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.
Atès que aquesta acció no té càrrega econòmica per cap de les entitats que hi prenen part,
universitat i consell comarcal, alhora que potencia la intervenció amb joves en els municipis
on s’aplica.
Vist l'informe emès per Joan Salellas Soler, Tècnic de l'Àrea de Joventut 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 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).

-

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 administracions
públiques.

-

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

-

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

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Aprovar el Conveni de Pràctiques entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la
Facultat d'Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona per a la realització de les
pràctiques de l'alumna Laura Gasull Serra durant el curs 2019-2020.

Segon.- Facultar indistintament a la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli, i el gerent, Sr.
Josep M. Marcé i Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació
necessària per a la plena efectivitat d’aquest acord.
Tercer.- Donar-ne trasllat a la Facultat d'Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de
Girona, així com a l'àrea de Joventut d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als
efectes adients.
Quart.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Trametre el conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Setè. Sotmetre aquest acord a ratificació pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en la
propera sessió que tingui lloc.
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 Joventut,
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 per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de la continuïtat del projecte
«Programa referent d’ocupació juvenil a la comarca» i de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) relatiu a la convocatòria per a
l’any 2019 de les subvencions destinades a la continuïtat del Programa referent d’ocupació juvenil.
Fets
Atès que des de l’any 2014 i promogut per la Unió Europea, el Govern de la Generalitat de Catalunya té
aprovada l’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya a través de qual es posa en marxa una cartera de
serveis que dóna resposta a l'anàlisi realitzat juvenil. Un dels programes desenvolupats ha estat la Xarxa
d'Impulsors de Garantia Juvenil.
Atès que en aquests moments el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposa i aposta per un nou
programa, amb una nova figura que sigui referent d’ocupació juvenil en cada territori. Té per objectiu
principal el de treballar coordinadament amb els diferents dispositius de les diferents Administracions
Públiques que treballen amb les persones joves, per tal de donar la millor atenció a la persona jove i oferir-li
els recursos més convenients tenint en compte les casuístiques personals i/o socials de cadascú.
Atès que les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de
novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la
posada en marxa del Programa referent d’ocupació juvenil.
Atès que s'ha aprovat la RESOLUCIÓ TSF/2690/2019, de 9 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2019, per a donar continuïtat al Programa referent d’ocupació juvenil. Aquesta convocatòria també
determina la distribució territorial (Annex I). En aquest Annex s'estableix que a la comarca hi haurà 3 tècnics
que desenvolupin el programa: dos per a la comarca (Consell Comarcal) i un altre per Figueres.
Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà compleix els requisits per sol·licitar la subvenció ja que té en
funcionament l'Oficina Jove de l'Alt Empordà que forma part de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil i
també disposa de l’equipament tecnològic i dels recursos suficients per a dur a terme les actuacions
previstes dins l'esmentat Programa.
Atès que el termini de presentació de les sol·licituds és fins el dia 8 de novembre de 2019, aquest inclòs.
Atès que són subvencionables en aquesta convocatòria per a la continuïtat del Programa referent d’ocupació
juvenil, els contractes de treball de les persones tècniques referents, de durada de 12 mesos i a temps
complert, així com les despeses indirectes derivades de l'execució de les actuacions.
Atès que el termini màxim per iniciar les actuacions objecte d'aquesta convocatòria és en data 31 de
desembre de 2019.

Atès que el cost associat a la contractació de les 2 tècnics referents per part del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà puja la quantitat de 89.779,22 € i es desglossa de la següent forma:
- Cost dels contractes:

78.068,88 €

- 15% despeses associades

11.710,34 €

Atès que la subvenció que es sol·licita per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la convocatòria per a
l'any 2019 de les subvencions destinades a la continuïtat del Programa referent d’ocupació juvenil és de
73.600,00 €.
Vist l'informe emès per Joan Salellas Soler, Tècnic de l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.
Fonaments de dret
-

Atès el que estableix l’article 4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

-

Correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord amb el que
preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

-

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).

-

Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).

-

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Aprovar la continuïtat del desenvolupament del Programa Tècnic Referent d’Ocupació Juvenil a la
comarca.
Segon.- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per un import de 73.600,00 € al Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) referent a la convocatòria per a l'any 2019 de
les subvencions destinades a la continuïtat del Programa referent d’ocupació juvenil i que es destinarà a la
continuïtat del treball que realitzen les dues tècniques referents del Programa.

Tercer.- Donar-ne coneixement al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies) així com a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement.

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 Joventut,

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 DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’acceptació de la subvenció del Patronat Turisme Costa Brava Pirineu de la Diputació de
Girona, al festival de senderisme Alt Empordà Sea Walking, celebrat del 27 al 29 de setembre de 2019.
Fets
A data de 16 d’abril de 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal acordà sol·licitar una subvenció de
1.000 € al Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de la Diputació de Girona, per tal de contribuir al
finançament de la primera edició de l’Alt Empordà Sea Walking, que es celebrà enguany.
Amb data de 25 de juny el President del Patronat de Turisme Costa Brava de la Diputació de Girona resol
concedir una subvenció de 1.000 € al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a l’activitat “Celebració festival
de senderisme anomenat “Alt Empordà Sea Walking”.
Atès l’informe favorable de la Cap de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Fonaments de dret
•

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

•

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).

•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

•

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 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local (LMMGL).

•

Reial de 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, així com els articles 8 i 9 del Reglament (CE)1828/2006 de la
Comissió, de 8 de desembre de 2006.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Acceptar la subvenció d’import de 1.000€ atorgada pel Patronat de Turisme Costa Brava de
Girona al festival de senderisme Alt Empordà Sea Walking, 27-29 setembre .
Segon.- Imputar aquest ingrés a l’aplicació pressupostària 30.47000 subvenció Patronat de Turisme Costa
Brava.
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidenta i el Gerent del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució del
present acord.
Quart.- Notificar al Patronat de Turisme Costa Brava i a l’Àrea de Serveis Econòmics.

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

