JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a la resolució del menjador obligatori dels centres concertats de la
comarca per al curs 2018-2019.
Fets
D'acord amb les bases que regulen la convocatòria del menjador obligatori per al curs
2018-2019, aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 20 de març de
2018 i ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 27 de març de 2018 (expedient
2018/382), caldrà efectuar el pagament dels alumnes que ho han sol·licitat que compleixin
els requisits i que s'han quedat a menjador.
La Junta de Govern Local, en sessió de 5 de febrer de 2019, va aprovar les sol·licituds
presentades de menjador obligatori dels centres concertats per al curs 2018-2019.
(Expedient 2018/1822).
A partir de l’aprovació de data 5 de febrer de 2019 s’han presentat al Consell Comarcal
diverses sol·licituds de menjador escolar obligatori dels centres concertats per aquest curs
2018-2019 que compleixen els requisits de les bases.
Existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries 35.3263.22799 i
35.3263.48000.
Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/17922014 de 24 de juliol
relatius a la Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal
de l'Alt Empordà quant a la gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals
explicita l'organització del transport escolar i el finançament per la prestació de serveis.
Atès l'informe de la Cap de l’Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament, segons el qual
proposa l’adjudicació del menjador obligatori als centres concertats de la comarca per al
curs 2018-2019.
D’acord amb la proposta de la Consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, segons la qual
proposa l’adjudicació del menjador obligatori als centres concertats de la comarca per al
curs 2018-2019.
Fonaments de dret
– Títol II del 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.
– L'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.
Bases de la convocatòria del menjador obligatori i d'ajuts individuals de menjador
aprovades pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 27 de març de
2018.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Estimar les sol·licituds presentades i concedir la subvenció als alumnes que els hi
correspon el menjador obligatori dels centres concertats segons Decret 160/1996 i segons
les bases aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 20 de març de 2018 i
ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 27 de març de 2018, i que es relacionen a
l'annex adjunt.
Segon.- Autoritzar la despesa del menjador obligatori dels centres concertats, per l'import
de 18.482,20 € corresponent al període de gener a juny de 2019 amb càrrec de l'aplicació
pressupostària 35.3263.48000 del pressupost de 2019, d'acord amb la relació següent:
CENTRE

GENER-JUNY

CENTRE ESCOLAR EMPORDA

18.482,20 €

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor del servei de menjador, i es farà
efectiu una vegada rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:
- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal
de l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia
establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.
L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.
Quart.- Establir que els ens gestors del servei de menjador hauran de comunicar al Consell
Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs
escolar. Així mateix, quan finalitzi el mes certificarà la destinació dels ajuts, segons model
que trametrà el Consell Comarcal.
Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.

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

Intervingut i conforme,
L’Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a la concessió del menjador gratuït dels centres concertats per al curs
2019-2020.
Fets
Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les
competències delegades de la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de
l'Alt Empordà.
D'acord amb les bases que regulen la convocatòria de concessió del menjador gratuït i
d'ajuts individuals de menjador pel curs 2019-2020, aprovades per acord de la Junta de
Govern de Local de data 16 d’abril de 2019 i ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 21
de maig de 2019. (Expedient 2019/569).
Atès que les sol·licituds presentades compleixen els requisits de les bases.
Atès que existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries 35.3263.48000.
Atès l'informe de la Cap de l’Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament, segons el qual
proposa l’adjudicació del menjador gratuït als centres concertats de la comarca per al curs
2019-2020.
D’acord amb la proposta de la Consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, segons la qual
proposa l’adjudicació del menjador gratuït als centres concertats de la comarca per al curs
2019-2020.
Fonaments de dret
– Títol II del 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.
– L'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.
– Bases de la convocatòria del menjador obligatori i d'ajuts individuals de menjador
aprovades pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 21 de maig de
2019.
–

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Estimar les sol·licituds presentades i concedir la subvenció als alumnes que els hi
correspon el menjador obligatori als centres concertats segons Decret 160/1996 i segons les
bases aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 16 d’abril de 2019 i
ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 21 de maig de 2019, i que es relacionen a
l'annex adjunt.
Segon.- Autoritzar la despesa del menjador gratuït als centres concertats, per l'import de
31.990,27 € corresponent al període de setembre i octubre amb càrrec de l'aplicació
pressupostària 35.3263.48000 del pressupost de 2019, i una despesa per l'import de
29.976,61 € pel període de novembre i desembre i 97.776,11 € pel període de gener a juny
amb càrrec al pressupost de 2020, d'acord amb la relació següent:
2019

2020

CENTRE

SET-OCT

NOV-DES

GEN-JUN

CENTRE ESCOLAR EMPORDA

8.035,20

7.365,60

23.882,40

868,00

843,20

2.653,60

ESCOLAPIES FIGUERES

8.029,00

7.570,20

24.775,20

LA SALLE

15.058,07

14.197,61

46.464,91

31.990,27

29.976,61

97.776,11

COR DE MARIA

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor del servei de menjador, i es farà
efectiu una vegada rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:
- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal
de l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia
establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.
L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.
Quart.- Establir que els ens gestors del servei de menjador hauran de comunicar al Consell
Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs
escolar. Així mateix, quan finalitzi el mes certificarà la destinació dels ajuts, segons model
que trametrà el Consell Comarcal.
Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica
La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament
Intervingut i conforme,
L’Interventor,

En donofe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a la concessió del menjador gratuït per al curs 2019-2020.
Fets
D'acord amb les bases que regulen la convocatòria de concessió del menjador gratuït i d’ajuts individuals de
menjador per al curs 2019-2020, aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 16 d’abril de
2019 i es va ratificar pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 21 de maig de 2019. (Expedient
2019/569).
Atès que els beneficiaris compleixen els requisits establerts per les bases de la convocatòria abans
esmentades.
Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les competències delegades de la gestió del
transport i del menjador escolar a la comarca de l'Alt Empordà.
Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol relatius a la
Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l'Alt Empordà quant a la
gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals explicita l'organització del transport escolar i el
finançament per la prestació de serveis.
Atès l'informe de la Cap de l’Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament, segons el qual proposa l’estimació
de les sol·licituds presentades i concedir la subvenció als alumnes que els hi correspon el menjador gratuït.
D’acord amb la proposta de la Consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, segons la qual proposa
l’adjudicació del menjador gratuït per al curs 2019-2020.
Fonaments de dret
– Títol II del 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.
– L'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.
– Bases de la convocatòria del menjador obligatori i d'ajuts individuals de menjador aprovades pel Ple
del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 21 de maig de 2019.
Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent:
ACORD
Primer.- Estimar les sol·licituds presentades i concedir la subvenció als alumnes que els hi correspon el
menjador gratuït segons Decret 160/1996 i segons les bases aprovades per acord de la Junta de Govern de
Local de data 16 d’abril de 2019 i ratificat pel Ple del Consell Comarcal de data 21 de maig de 2019, i que es
relacionen a l'annex adjunt que forma part de la proposta.

Segon.- Autoritzar la despesa de menjador gratuït, per l'import de 106.662,27 € corresponent al període de
setembre i octubre amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.48000 del pressupost de 2019, l'import
de 39.249,30 € corresponent al període de setembre i octubre amb càrrec de l'aplicació pressupostària
35.3263.22799 del pressupost de 2019, i una despesa per l'import de 103.418,95 € i 37.432,36 € pel període
de novembre i desembre i 327.543,18 € i 119.636,61 € pel període de gener a juny amb càrrec al
pressupost de 2020, d'acord amb la relació següent:
2019
CENTRE

2020

SET-OCT

NOV-DES

GEN-JUN

AMPA ESC FLUVIANETS

217,00

204,60

669,60

AMPA ESC JOAN REGLA

3.733,20

3.623,40

11.968,20

AMPA ESC CABANES

2.604,00

2.455,20

8.035,20

784,00

761,60

2.396,80

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES

6.944,00

6.745,60

21.228,80

AMPA ESC AMISTAT

1.281,00

1.244,40

3.916,20

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA

1.302,00

1.264,80

3.980,40

AMPA ESC SALVADOR DALI

784,00

761,60

2.396,80

AMPA ESC SANT PAU

609,00

591,60

1.861,80

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO

2.714,40

2.488,20

8.067,80

AMPA ESC RAMON MUNTANER

6.110,52

5.761,35

18.855,33

AMPA ESC LLAGUT

3.990,00

3.876,00

12.198,00

AMPA ESC TERRAPRIMS

11.718,00

11.383,20

35.823,60

AMPA ESC SOL I VENT

2.903,60

2.903,60

9.223,20

AMPA ESC LES MELIES

2.187,90

2.187,90

6.949,80

AJUNTAMENT DE VENTALLO

2.284,80

2.284,80

7.257,60

AMPA ESC SATIAGO RATES

4.774,00

4.637,60

14.594,80

CEE MARE DE DEU DEL MONT

51.721,25

50.243,50

158.119,25

106.662,67

103.418,95

327.543,18

SERHS FOOD AREA, SL

SET-OCT

NOV-DES

GEN-JUN

ESC GARRIGAS

1.076,25

1.014,75

3.321,00

ESC PUIG SEGALAR

418,20

405,90

1.340,70

ESC ELS VALENTINS

1.291,50

1.254,60

3.948,30

ESC SANT ANDREU

185,50

180,20

567,10

ESC MONTSERRAT VAYREDA

763,20

699,60

2.268,40

ESC JOAQUIM VALLMAJO

3.645,80

3.341,98

10.836,12

ESC LLERS

10.263,75

9.970,50

31.377,75

201,25

195,50

615,25

ESC LLUIS M. VIDAL

1.811,25

1.759,50

5.537,25

ESC SANT SEBASTIA

1.207,50

1.138,50

3.726,00

ESC TERESA DE PALLEJA

3.352,32

3.072,96

9.963,84

ESC EL FAR D'EMPORDÀ

3.559,50

3.356,10

10.983,60

791,00

768,40

2.418,20

1.186,50

1.152,60

3.627,30

AMPA ESC RUIZ AMADO

ESC ANTONI BALMANYA

ESC TORRE D'EN REIG
ESC CARME GUASCH

29.753,52

28.311,09

90.530,81

EUREST

SET-OCT

NOV-DES

GEN-JUN

ESC JOSEP DE RIBOT OLIVAS

4.661,74

4.528,55

14.251,60

SERUNION

SET-OCT

NOV-DES

GEN-JUN

195,84

179,52

582,08

3.236,80

3.051,84

9.987,84

3.432,64

3.231,36

10.569,92

SET-OCT

NOV-DES

GEN-JUN

200,20

194,48

612,04

1.201,20

1.166,88

3.672,24

1.401,40

1.361,36

4.284,28

145.911,97

140.851,31

447.179,79

ESC JAUME VICENS VIVES
ESC JOAQUIM GIFRE
FUNDESPLAI
ESC POMPEU FABRA
ESC LES CLISQUES

TOTAL MO :

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor del servei de menjador, i es farà efectiu una
vegada rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:
- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal de l'Alt Empordà
té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.
L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan l'alumne hagi fet
ús del servei de menjador del centre.
Quart.- Establir que els ens gestors del servei de menjador hauran de comunicar al Consell Comarcal les
altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així mateix, quan finalitzi
el mes certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.
Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin
per executar el present acord.
Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i
als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica
La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament
Intervingut i conforme,
L’Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a les bases per a la concessió del menjador gratuït i dels ajuts individuals de menjador
adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius
sufragats amb fons públics per al curs 2019-2020.
Fets
Capítol II del títol II de la Llei orgànica de 3 d’octubre d’ordenació del sistema educatiu disposa que per tal
de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els poders públics promouran les accions
de caràcter compensatori en relació amb les persones que es trobin en situacions desfavorables, i que es
tindrà especial cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
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 a la corresponent comarca.
El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.05.1996), pel qual es regula el servei escolar
de menjador als centres educatius públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, fa referència en les
disposicions addicionals 1a i 2a a la possibilitat que els consells comarcals gestionin els ajuts individuals de
menjador, per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.
Cal definir i regular la tramitació per a la concessió de l’atorgament del menjador gratuït i d’ajuts individuals
de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyament obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres
educatius sufragats amb fons públics per al curs 2019-2020.
Vistos els criteris per l’atorgament del menjador gratuït i d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons
públics per al curs 2019-2020, emesos pel Director General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del
Departament d’Educació.
Atès l’informe de la Cap de l’Àrea dels serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa l’aprovació de les
bases i la convocatòria de concessió del menjador gratuït

i d’ajuts individuals de menjador adreçats a

l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb
fons públics per al curs 2019-2020.

Fonaments de dret
-

Capítol II del títol 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 Comarcals
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 i la corresponent comarca.

-

En relació al 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, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador en els centres docents
públics de titularitat del Departament d’Ensenyament.

-

Articles 124 i 55 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels Ens locals.

-

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

Per tot això, la consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment les bases annexes que regulen la concessió de l’atorgament del menjador
gratuït i d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle
d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2019-2020.
Segon.- Aprovar la convocatòria de concessió del menjador gratuït

i d’ajuts individuals de menjador

adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius
sufragats amb fons públics per al curs 2019-2020, condicionada suspensivament a l’atorgament dels
corresponents fons per part del Departament d’Ensenyament.
Tercer.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant la publicació de l’edicte corresponent
al BOP de Girona pel termini de vint dies. En cas que no es presentin al·legacions durant l’esmentat termini
d’informació pública, les bases s’entendran aprovades definitivament sense necessitat de nou acord, haventse de publicar el text íntegre de les mateixes.
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de 2.092.380,50 € per atendre les despeses esmentades amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries 35.3263.48000 i 35.3263.22799, 537.702,12€ i 270.464,15 €
respectivament pel període de setembre a desembre de 2019 i 860.879,05 € i 423.335,18 € respectivament
pel període de gener a juny de 2020 per a la concessió dels esmentats ajuts.
Cinquè.- Facultar indistintament el president i gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per
executar el present acord.
Sisè.- Sotmetre aquest acord a aprovació inicial del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió que tingui
lloc. En el cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació, d’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu.
Setè.- Donar-ne trasllat als Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als
efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la Concessió de la subvenció sol·licitada per l’Associació per a la Formació Professional de
l’Alt Empordà (Escola d’Hostaleria) corresponent a l’any 2019, per un import de 15.000,00€.
Fets
En data 15 de gener d'enguany (RE 87-2019) la Sra. Sandra Gard Buscarons, coordinadora general i
educativa de l’Escola d’Hostaleria, de l'Associació per a la Formació Professional de l'Alt Empordà, ha entrat
una sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per un import de 15.000,00 €. Aquest
import està consignat a la partida pressupostària número 65.4331.48000 del vigent pressupost general del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb el nom de “subvenció Escola d'Hostaleria”.
La documentació aportada és la següent:
Sol·licitud de subvenció degudament signada, on hi figura, entre altres, la declaració de trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
Memòria de l'actuació de l'activitat a subvencionar, sense aclariments.
Pressupost de l'activitat a realitzar.
Escrit sobre la documentació presentada amb anterioritat. Concretament: NIF de l’entitat, fitxa d’alta
de creditor, estatuts registrats i registre d’associacions.
En data 9 de maig d’enguany, es sol·licita que s’aporti més documentació, i que s’aclareixi la dedicació de la
Sr. Sandra Gard i la Sra. Tània Medinilla, en el programa Jove per a l'Ocupació, en la Unitat d’Escolarització
Compartida UEC i eb el programa integral de qualificació i ocupació (PICE). En resposta s’aporta la següent
documentació:
Nomenament de la Sra. Sandra Gard com a coordinadora general i educativa.
Representació de la Sra. Sandra Gard. Concretament, l’ autorització de la presidenta, Sra. Montserrat
Mindan, per a què actuï en representació de l'Associació i faci tots els actes i gestions necessàries
per dur a terme la subvenció per despeses de coordinació general i administració per import de
15.000 per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
DNI de la representant.
Composició de la Junta Directiva de l’entitat, corresponent a l’any 2019.
Memòria definitiva, amb aclariments.
L’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà gestiona l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà, la
seva vinculació es troba en els seus estatuts.
El tipus de procediment és el de concessió directe, amb partida pressupostària consignada nominativament
en el pressupost general del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb número d'aplicació pressupostària
65.4331.48000.

La finalitat de la sol·licitud és dur a terme les activitats de coordinació general i administració de l'Escola
d'Hostaleria i assumir el 38,46% de l'import de la despesa que representen del mes de gener al mes d'agost
d'enguany.
Les despeses de coordinació i administració es correspondran amb les despeses salarials de l’equip de
coordinació format per la Sra. Sandra Gard, directora general, i la Sra. Tania Medinilla, comptabilitat i
recepció.
La utilitat pública i l'interès social de l'Escola d'Hostaleria es basa en els següents punts:
1.-L’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà es un centre únic a la comarca de l’Alt Empordà, en la seva
especialitat, i amb una llarga trajectòria.
2.- L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà és un centre formatiu multi disciplinar, acull múltiples
possibilitats formatives dins de l'àmbit de la hostaleria i pastisseria actual: des de cursos bàsics per a
particulars fins a formació reglada de llarga durada, passant per cursos d'especialització per a
professionals, entre altres.
3.- L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà té com a principals objectius la formació d'alumnes interessats
en el ram de l'hostaleria i ajuda a millorar la capacitació dels professionals en actiu, per així cobrir la
mancança de personal professional d'aquest sector a la comarca de l'Alt Empordà. D’aquesta manera,
faciliten la recerca de personal a tots els empresaris del sector hoteler.
4.- També actua com a punt de trobada d'institucions, associacions, col·lectius i particulars. I és un
centre impulsador de la cultura, el territori i la gastronomia de l'Alt Empordà.
5.- L'Escola d'Hostaleria treballa per a la promoció de la comarca de l'Alt Empordà des de la vessant de
la gastronomia i la cultura, fomenta l’ocupació i millora l’experiència laboral dels professionals del sector,
millorant d'aquesta manera la competitivitat de les empreses d'hostaleria de la comarca i aportant valor
afegit i un impacte positiu a l'economia de la comarca.
6.- Està gestionada per una junta formada per membres d'administracions i d'entitats privades que li
dóna una representativitat molt gran, concretament hi participa la Cambra de Comerç de Girona, el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres, la Fundació Privada Miquel, l’Associació
d’Hostaleria de l’Alt Empordà, el Gremi de Pastissers i el Gremi de Flequers de les Comarques Gironines i
la DO Empordà.
7.- El centre organitza activitats relacionades amb l’hostaleria, destinades a fomentar l’ofici i
professionalitzar el sector, com:
Restaurant d’aplicació obert al públic cada dia, oferint productes del territori i de temporada.
Trimestralment es realitzen Seminaris sectorials d’hostaleria i restauració destinats als hotelers i
restauradors. Aquest seminaris tractaran sobre nous sistemes de cuinar, noves eines de restauració i
presentació de productes innovadors, entre altres.
Mensualment, actes de promoció de productes del territori. Concretament: Garnatxa i les seves
varietats, Brunyols de l'Empordà, Poma de Girona i les seves varietats, Sidra de l'Empordà,
Formatges , Mel, Melmelades i confitures, Botifarra dolça, Poma de relleno i Pa de Tramuntana, Oli
DOP Empordà, Ceba de figueres i vins DO Empordà
Entrevistes a empresaris per a copsar les necessitats de contractació del sector i realització d’una
borsa de treball.
Semestralment, xerrades sectorials de restauració i hostaleria entre empreses i treballadors per a la
realització de contactes entre ells.

Cicles de cuina del mon oberts al públic (França, Itàlia, Japó, Xina, EEUU, Rússia, Gran Bretanya,
Marroc).
Curs de Manipulació d’aliments
Tallers de Nadal (Menú de nadal - aperitius nadalencs).
Cursos a mida de les mancances formatives dels treballadors, sota demanda dels empresaris del
sector. Exemples: Diploma d’especialització dual en cuina i serveis de restauració amb titulació de
certificat de professionalitat del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; Tècnics en cuina i
gastronomia; Tècnics en servei de restauració; Operacions bàsiques de servei d'àpats (càtering);
Operacions bàsiques de cuina; Auxiliar de cuina; Operacions bàsiques de restaurant i bar; Fleca i
Brioixeria
Tallers de Formació empresarial (cuina japonesa, envasat al buit, tècniques de pastisseria artesana i
tècniques de pizzeria artesana).
Gestió de la pagina web com a punt de consulta d’activitats de l’escola i noticies referents a la
formació, ocupació i reinserció (www.ehae.cat).
Punt de trobada entre empresaris i productors del territori. Els productors fan presentacions dels
seus productes realitzant showcokings.
Punt de referència per qualsevol dubte sobre hostaleria i restauració.
8.- Els beneficiaris de les activitats realitzades per l'Associació per a la Formació Professional a l'Alt
Empordà són 3.000 persones a l'any. El perfil dels beneficiaris és molt variat, la majoria són
professionals en actiu del sector i persones que volen treballar-hi. Els beneficiaris resideixen a la
comarca de l'Alt Empordà.
9.- El sector de l'hostaleria és un dels puntals de l'economia de la comarca i té com a punt de referència
a l'Escola d'Hostaleria. L'empresariat de la comarca manifesta clarament la necessitat de comptar amb
aquest punt de referència, tant per comptar amb personal qualificat i professional, com per ser referent
en la promoció dels productes de la comarca i establir vincles de col·laboració i cooperació que aportin
valor afegit a l'economia comarcal.
En les bases de concessió, s'indica que es podran subvencionar despeses relatives al funcionament ordinari
de les entitats, sempre que siguin necessàries per a la realització de l'activitat que es subvenciona, i que la
seva quantia no pot superar més d'un 20% del total del pressupost subvencionable. Tot i això, en aquest cas
en particular, es considera que les despeses de coordinació general i administració de l'Escola d'Hostaleria,
representen el 100 % de l'activitat, perquè l'Escola d'Hostaleria és un centre únic a la comarca de l’Alt
Empordà en la seva especialitat, i que, sense la figura d'una coordinació general i administrativa, no es
poden dur a terme els projectes d'utilitat pública i interès social, explicats en l’apartat anterior. Es considera
que les despeses sol·licitades són subvencionables, atès que, de manera indubtable, responen a la
naturalesa de l'activitat duta a terme per l'Escola d'Hostaleria i són despeses estrictament necessàries per a
què l'Escola d'Hostaleria, centre únic a la comarca, pugui funcionar. L’Escola d’Hostaleria té un impacte molt
positiu i aporta un alt valor afegit al teixit empresarial de la comarca, en un sector que és el motor de la
seva economia. Deixo aquest punt a la consideració dels serveis jurídics i fiscalitzadors de la Corporació.
En data 12 de juny es va emetre informe jurídic desfavorable, per l’existència d’una limitació per a
l’atorgament de subvencions. Concretament, concorre causa de prohibició per a l’atorgament d’una
subvenció a una entitat (Associació per a la Formació Professional de l'Alt Empordà) la representant legal de
la qual, això és, la presidenta, és a la vegada la presidenta de l’entitat que atorga la subvenció (Consell
Comarcal de l’Alt Empordà).

El mes de maig d’enguany es van celebrar eleccions municipals, i com a resultat, va canviar la composició de
la representació legal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Associació per a la Formació Professional
de l’Alt Empordà.
En data 19 de novembre d’enguany s’ha emès informe jurídic favorable.
S’adjunta a la present proposta, l’informe jurídic favorable i l’informe favorable de la cap de l’ àrea de
Promoció Econòmica.
Fonaments de dret
-

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)

-

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

-

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

-

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.

-

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya.

-

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i règim local
de Catalunya.

-

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

-

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 general de
subvencions.

-

Bases reguladores del pressupost de l'any 2018 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà: capítol de
subvencions.

Per tot això, el Conseller Delegat del Consell Comarcal de l’ Alt Empordà, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següents
ACORDS
Primer.- Concedir a l'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà amb CIF G17393950, una
subvenció de 15.000,00 €, per finançar la despesa de coordinació general i administració, per implementar
les activitats d'utilitat pública i interès social de l'Escola d'Hostaleria, com a centre únic a la comarca. La
despesa respon a la naturalesa de l’activitat duta a terme per l’Escola d’Hostaleria, i és estrictament
necessària, per a què pugui funcionar i pugui tenir un impacte molt positiu i aportar un alt valor afegir al
teixit empresarial de la comarca, en un sector que es el motor de la seva economia. L'import de la subvenció
representa un 38,46 % del total del pressupost de despesa acceptat de 39.000,00 €.

L’Associació està

representada per la Sra. Sandra Beatriz Gard Buscarons, amb DNI 46.653.767 S, com a coordinadora
general i educativa de l’Escola segons acord de la Junta Directiva Extraordinària del 16 de setembre de
2015.
Segon.-Autoritzar la despesa de 15.000.00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.4331.48000
“subvenció Escola d'Hostaleria”.

Tercer.- Aprovar el conveni regulador de la subvenció concedida a l'Associació per al a Formació
Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2019, que s'adjunta com a document annex.
Quart.- Notificar aquest acord a la representant de
Empordà.

l'Associació per al a Formació Professional de l'Alt

Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’Intervenció del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Sisè.- Publicar en el DOGC aquests acords i el conveni íntegre.
Setè.- Publicar el conveni, al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Vuitè.- Remetre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, segons Disposició
Addicional 9a de la Llei 19/2014.
Novè.- Publicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions
Desè.- Facultar a la presidenta i al gerent, indistintament, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin
per dur a terme el present acord.

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 Promoció Econòmica,
Joan Cano Yañez

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’adjudicació dels ajuts econòmics del transport adaptat dins la convocatòria de
subvencions destinades a la col·laboració en el finançament del servei de transport adaptat a la comarca per
a l'any 2019
Fets
1- En data 26 de març de 2019 el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment les Bases que regeixen la
convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport
adaptat a la comarca de l'Alt Empordà, excepte Figueres.
2- En data de 8 d’abril de 2019 es van publicar les bases que regeixen la convocatòria de subvencions
destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat a la comarca de l'Alt
Empordà, excepte Figueres.
3- En data 27 d’agost de 2019 es va aprovar la convocatòria de la subvencions destinades a la col·laboració
en el finançament dels serveis de transport adaptat a la comarca de l'Alt Empordà.
4- En data 15 d’octubre de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
5- El transport adaptat es defineix com el transport accessible i/o assistit que té per objecte el trasllat als
serveis socials especialitzats d’atenció diürna a persones amb discapacitat i persones grans amb
dependència que no poden fer ús del transport ordinari i que presenten dificultats de mobilitat (mobilitat
reduïda) i/o necessitat d’acompanyant.
6- El Departament de Treball, Afers Socials i Família i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, col·laboren per
tal de mantenir els serveis existents i per crear noves rutes de transport amb l'objecte de garantir
l'assistència de les persones amb mobilitat reduïda als centre d'atenció especialitzada.
7- La Cartera de serveis socials vigent, aprovada pel decret 142/2010, d’11 d’octubre, descriu la prestació
de Servei de Transport Adaptat com un “servei complementari de suport als serveis socials d’atenció
especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de
transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries”. També indica que el
servei de transport és una prestació no garantida, així doncs únicament és exigible en cas que existeixi
crèdit pressupostari disponible i aplicant-hi els principis objectius de prelació i concurrència.
8- Vist l’informe de la Directora Tècnica de Benestar Social en el qual proposa les adjudicacions de les
subvencions tant individuals com col·lectives referents a la convocatòria del transport adaptat per a la
comarca de l’Alt Empordà per a l’any 2019.
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 12/2007, d’11 d’octubre , de serveis socials.
- Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Bases que han de regir el finançament dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu a la
comarca de l’alt Empordà, excepte Figueres, per a l’any 2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent
ACORDS
Primer.- Excloure les sol·licituds de l’adjudicació d’ajuts destinats a col·laborar en el finançament del
transport adaptat individual i col·lectiu de la comarca de l’Alt Empordà, excepte Figueres, tal i com es
desprèn de l’informe emès per la directora tècnica de l’àrea de Benestar Social. Aquestes sol·licituds són les
següents:

Nom i cognoms

Motiu denegació

Susana Serra Campistol

Fora de termini

Alex Viñas Garcia

Fora de termini

Ma. Rosa Marull Soler

Viu a Figueres

Carmen Fernández de San Rufo

Viu a Figueres

Pilar Xampó Carrera

Viu a Figueres

Isabel Dalmau Pons

Viu a Figueres

Trinidad Montalvo Gil

Viu a Figueres

Associació TOTS HI SOM

No consten acreditats al Registre d’Entitats, Serveis i
Establiments Socials del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies on a serveis socials
especialitzats.

Segon.- Disposar la despesa de 146.355,00€, amb càrrec a la partida 40.2315.48000 del pressupost vigent
d’aquest Consell Comarcal, per atendre les subvencions d’acord amb l’informe emès per la Directora Tècnica
de Benestar i que es relacionen a la taula següent:
Subvencions transport col·lectiu
Pel que fa al repartiment dels ajuts entre les entitats sol·licitants del transport col·lectiu, s'ha establert una
subvenció màxima del 57,61% de la quantitat resultant de la diferència entre el cost del servei i el
copagament de l’usuari i l’obtenció d’altres ajuts amb l'objecte de contribuir a la sostenibilitat de les línies
de transport. Totes les entitats compleixen els criteris de la base quarta de priorització:
1. Manteniment dels serveis de transport col·lectius ja en funcionament.
2. Que els serveis siguin diaris (de dilluns a divendres) i no de caràcter esporàdic.
En els casos que l'entitat sol·licitant no hagi determinat un copagament per part de l'usuari s'estableix una
subvenció del 33% del cost de la línia.
D'acord amb aquests criteris, la distribució de l'ajut pel transport col·lectiu és la següent:

Entitat

Cost Servei

Subvenció

Ajuntament d'Agullana

33.443,00 €

8.523,40 €

Ajuntament de Saus Camallera

23.641,00 €

4.134,67 €

Ajuntament de Llançà 1

10.051,08 €

3.316,86 €

Ajuntament de Llancà 2

13.425,68 €

4.430,47 €

Ajuntament de Port-bou

22.300,00 €

6.304,38 €

Fundació Altem (Lladó)

25.596,78 €

10.493,48 €

Fundació Altem (Roses)

44.390,72 €

18.562,77 €

CREU ROJA (Ruta de l'Escala)

36.225,00 €

12.340,77 €

CREU ROJA Figueres (Ruta Aiguamolls)

37.375,00 €

15.811,05 €

CREU ROJA Figueres (Ruta Albera)

41.188,40 €

20.221,07 €

Creu Roja Figueres CREU ROJA Figueres
(Ruta Castelló)

36.784,92 €

5.506,48 €

CREU ROJA Figueres (Ruta Fluvià)

39.962,50 €

16.928,42 €

FADIR- L 1

24.400,00 €

9.943,49 €

FADIR- L2

14.300,00 €

4.712,50 €

TOTAL

141.229,80 €

Subvencions de transport individual
A la modalitat d'ajuts per a transport individual s'han presentat un total de 25 sol·licituds.
Una vegada avaluades les sol·licituds presentades, s'ha verificat la distància entre la residència habitual i el
centre de destí i s'ha establert l'ajut en funció del barem següent:
Cost anual

Ajut
econòmic

A partir de 1.500€/ anuals

750'00€

De 801,00€ a 1.499,00€

450'00€

De 501,00€ a 800,00€

275,00€

De 301,00€ a 500,00€

150,00€

Fins a 300,00€/de cost anual

75,00€

D'acord amb aquests criteris, la distribució de l'ajut per transport individual és la següent:
Nom i cognoms

Origen

Destinació

Cost anual

Dies
setmana

Ajut
atorgat

Cristian Condal Díaz

L’Escala

STO El Tamariu

2.148,56 €

5

750 €

Joan Pons Morote

Vilafant

CET ALTEM

763,04 €

5

275 €

973,88 €

5

450 €

Jordi Marmaneu Punsi

Pont de Molins CD Pere Llonch
- Vilafant

Jaime Jiménez Martin

Avinyonet de
Puigventòs

CD Pere Llonch
- Vilafant

437,00 €

5

150 €

Tomasa Martí Oliveras

Vilafant

CD AMA
Figueres

255,36 €

3

75 €

Josep Vila Granés

Vilafant

CD AMA
Figueres

425,60 €

5

150 €

Jaume Casademont
Fontdecaba

Vilafant

CD AMA
Figueres

170,24 €

2

75 €

Maria Reina Muñoz

Vilafant

ALTEM – El Far
d’Empordà

554,80 €

7

275 €

Hermínia Viña Patiño

Vilafant

CD Residència

555,00 €

7

250 €

Arcs Figueres
Encarnación Mora
Gutiérrez

Avinyonet de
Puigventós

CD Pere Llonch
- Vilafant

216,00 €

3

75 €

Cristóbal Moreno Becerra

Vilasacra

CD AMA
Figueres

705,60 €

5

275 €

Manel Cazorla Casellas

Cabanes

CD AMA
Figueres

716,80 €

5

275 €

Roser Giralt Grabulosa

Albanyà

CD AMA
Figueres

2.676,80 €

5

750 €

Andrés Gonzàlez Àlvarez

Vilafant

CD Residència
Arcs Figueres

425,60 €

5

150 €

Carme Roura Damunt

Vilafant

CD AMA
Figueres
CD Residència
Arcs Figueres

425,60 €

5
(2/3)

150 €

Mariano Haro Ibáñez

Roses

CD Pere Llonch
- Vilafant

2.339,32 €

5

750 €

Ana Armengol Coderch

Vilafant

CD Residència
Arcs Figueres

170,24 €

2

75 €

Maria Descamps Bech

Peralada

CD AMA
Figueres

349,44 €

2

150 €

TOTAL
Subvencions de transport col·lectiu
Subvencions transport individual
TOTAL

5.125 €

141.229,80 €
5.125,00 €
146.354,80 €

Tercer.- Requerir als beneficiaris, amunt relacionats, perquè aportin abans del 15 de gener de 2020 els
documents justificatius de la despesa subvencionada, usant els models formalitzats, tal com s’estableix a la
clàusula desena de les Bases marc per a la convocatòria pública d’aquestes subvencions.
Quart.- Facultar indistintament la presidenta Sra. Sònia Martinez Juli, i el gerent Sr. Josep M. Marcé i
Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present acord.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats i a l’Àrea d’Intervenció de Fons del Consell Comarcal per
al seu coneixement i als efectes legals adients.
Figueres, a la data de signatura electrònica
El conseller delegat de Benestar social en funcions
Intervingut i conforme,
L'interventor
Ernest Ruiz Garcia

En dono fe
El secretari
Francisco Luis 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 de les obres de recuperació del bosc de ribera de l'Illa de l'Albanyà, al
terme municipal de Torroella de Fluvià.- Designació dels membres de la Mesa de Contractació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 12 de novembre de 2019 es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars reguladores de la contractació de les obres de recuperació del bosc de ribera de
l’Illa de l’Albanyà, al terme municipal de Torroella de Fluvià, actuació inclosa dins l’operació «Conservació,
foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’alt Empordà», cofinançada pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
A la clàusula dotzena del plec es regula la composició de la Mesa de Contractació
Fonaments de dret
•

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 de l’acord
següent:
ACORD:
Primer.- Designar com a membres de la Mesa de Contractació, en el procediment d’adjudicació de les obres
de recuperació del bosc de ribera de l'Illa de l'Albanyà, al terme municipal de Torroella de Fluvià, les
persones següents:

PRESIDENT/A
Titular

Suplent

Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell

Josep M. Bernils Vozmediano vicepresident segon
del Consell

VOCALS
Titular
Toñi Asensio
d’Intervenció

Suplent
Belmonte,

administrativa

de

l’àrea Ernest Ruiz Garcia, interventor

Francesca Falcó Roig, tècnica d’administració general

Francisco L. Muñoz Cameo, secretari

Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

Josep Armengol Prats, arquitecte tècnic

Olga Sabater Armengou, tècnica de l’àrea Turisme

Carlota Pérez Lloveras, tècnica de l’Oficina del
Consumidor

SECRETARI/A
Titular

Suplent

Pilar Arbat Planells, administrativa de l’àrea de Carme Navarro Gómez, administrativa de l’àrea de

Secretaria

Secretaria

Segon.- Publicar aquesta designació al perfil del contractant del Consell Comarcal
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea
de Turisme,

Agustí Badosa Figueras
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 dels serveis d’elaboració i disseny d’una relació i valoració de llocs de
treball.-Requeriment esmena documentació empresa licitadora.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 29 d’octubre de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació dels
serveis d’elaboració i disseny d’una relació i valoració de llocs de treball; 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 simplificat abreujat i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions, que finalitzava el dia 19 de novembre de 2019, es varen
presentar les ofertes següents: FUNDACIÓ URV, CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA SL, MARLLI
CONSULTING SL NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES SL, RODRIGUEZ VIÑALS SL i D’ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACION SA.
En data 22 de novembre de 2019 es va procedir a l’obertura de les ofertes presentades mitjançant sobre
digital i es va constatar que la documentació presentada per CONSULTORES DE GESTION PÚBLICA SL no
estava signada digitalment.
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 delegar de l’àrea de Recursos Humans proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Requerir a l’empresa CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA SL perquè en el termini de tres dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació del present acord esmeni la documentació presentada i
aporti la declaració responsable i l’oferta, signades electrònicament.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea
de Recursos Humans,

Víctor Puga López
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 vigilància sense armes de la seu del Consell Comarcal.Desistiment.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 19 de novembre de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació
del servei de vigilància sense armes de la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; 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.
Publicat l’anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal en data 27 de novembre de
2019, s’han rebut sengles correus electrònics, per part de la Asociación Profesional de Compañías Privadas
de Servicios de Seguridad (APROSER) i del sindicat professional de seguretat privada ADN SINDICAL, en els
quals es posa de manifest que els criteris d’adjudicació que s’estableixen en el plec de clàusules
administratives particulars reguladors del contracte no s’ajusten al que disposa l’article 145.4 de la Llei, que
estableix que «en los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto
prestaciones de caràcter intel·lectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos,
el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 2.a) del artículo 146».
Es comprova que del total de 21 punts que s’estableixen com a puntuació màxima a l’apartat H del quadre
de característiques del contracte, 15 són per a l’oferta econòmica i 6 per a l’oferta tècnica i que,
efectivament,

l’activitat, classificada amb el codi CPV 7914000-2. Servicios de vigilancia, està inclosa a

l’annex IV de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público.
Fonaments de dret
•

art. 152.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Per tot això, la Presidenta del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del següents
ACORDS
Primer. Desistir del procediment de contractació del servei de vigilància de seguretat, sense armes, de la
seu del Consell Comarcal, atès que els criteris de valoració de les ofertes que s’estableixen en el plec de
clàusules administratives particulars no s’ajusten al que disposa l’article 145.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
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.
La Presidenta,

Sònia Martínez Juli
En dono fe,
El Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo

