R/N:10//xc (Núm. Exp:2019/1168)

2.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Acceptació de la subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya en base a la
resolució TES/1375/2019, de 17 de maig, de convocatòria de subvencions destinades a la
implantació de deixalleries per al Tractament dels Residus municipals.

Fets

1.- El 13 de maig de 2019 es publica al DOGC número 7873 la Resolució TES/1247/2019, de
8 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions destinades a la
implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals.

2.- En data 23 de maig de 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya va publicar en el DOGC número 7881 de 23 de maig de 2019 la convocatòria
TES/1375/2019, de 17 de maig, de convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció
i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 456266).

3.- En data 6 d’agost de 2019 mitjançant Decret de Presidència es va acordar sol·licitar una
subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya pel projecte elaborat per l’àrea de Medi Ambient
que porta el nom de "ESTUDI PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE LA FRACCIÓ VEGETAL A
LA COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ" en base a la resolució TES/1375/2019, de 17 de maig, de
convocatòria de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al Tractament dels
Residus municipals publicada en el DOGC número 7881 de data 23 de maig de 2019. La
quantitat sol·licitada era de 30.000,00 €.

4.- En data 11 de desembre de 2019 el Director de l’Àrea d’Infraestructures de l’Agència de
Residus de Catalunya va emetre la proposta de resolució definitiva en que s’atorgava la
quantitat de 30.000,00 € pel projecte elaborat per l’àrea de Medi Ambient que porta el nom

de "ESTUDI PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE LA FRACCIÓ VEGETAL A LA COMARCA DE
L'ALT EMPORDÀ".

5.- En l’expedient consta l’informe favorable emès per la tècnica de l’àrea de Medi Ambient en
data 6 d’octubre de 2020 a l’acceptació de l’import de 30.000,00 € concedits per l’Agència de
Residus de Catalunya per dur a terme el projecte abans esmentat.

6.- L’Àrea de Medi Ambient preveia en el seu pressupost inicial aprovat l’any 2019 a l’aplicació
pressupostària d’ingressos 45.45103 i per import de 1,00 €.

7.- El termini per justificar aquesta subvenció és el 31 de desembre de 2021.

Fonaments de dret

•

Article 58 de la Llei 39/2015, 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).

•

TES/1247/2019, de 8 de maig, pel qual s'aprovaven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de
residus municipals.

•

TES/1375/2019, de 17 de maig, de convocatòria de subvencions per a projectes de
prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 456266).

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD

Primer.-Acceptar la subvenció de 30.000,00€ atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya
per portar a terme el projecte que porta el nom de "ESTUDI PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ
DE LA FRACCIÓ VEGETAL A LA COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ".

Segon.- Consignar l'ingrés de 30.000,00€ a l'aplicació pressupostària d'ingressos número
45.45103 del pressupost vigent del Consell Comarcal i a l’hora efectuar els ajustaments
comptables que es considerin necessaris.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya i a l’àrea de Serveis
Econòmics per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Facultar indistintament tant a la presidenta senyora Sónia Martinez Juli com al gerent
senyor Josep M Marcé i Company perquè realitzin tants actes i gestions com calqui per
executar el present acord.
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.
La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient

En dono fe,
La Secretaria

Cristina Pou i Molinet

R/N:10//xc (Núm. Exp:2019/1234)

3.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Acceptació de la subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya en base a la
resolució TES/1710/2019, de 17 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions
per a projectes de foment de la recollida selectiva de Residus municipals (ref. BDNS 463216)

Fets

1- En data 13 de maig de 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya va publicar en el DOGC número 7873 la convocatòria TES/1249/2019, de 8 de maig,
pel qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de
la recollida selectiva de residus municipals.

2- En data 27 de juny de 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya va publicar en el DOGC número 7905 la convocatòria TES/1710/2019, de 17 de
juny, la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la
recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 463216).

3.- En data 21 d’agost de 2019 mitjançant Decret de Presidència es va aprovar tramitar la
sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya TES/1710/2019, de 17 de juny,
de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida
selectiva de Residus municipals.

4.- En data 13 de desembre de 2019 el Director de l’Àrea d’Infraestructures de l’Agència de
Residus de Catalunya va emetre la resolució definitiva en que s’atorgaven les quantitats
següents:

Programa

Import atorgat

B2. Autocompostatge com a via de gestió complementària de la FORM

3.870,00 €

A3. Autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la FORM

12.278,00 €

TOTAL

16.148,00 €

5.- En data 24 de novembre de 2020 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe
favorable a l’acceptació de la subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya pels
projectes presentats per l’àrea de Medi Ambient.

6.- L’Àrea de Medi Ambient preveia en el seu pressupost inicial aprovat l’any 2019 a l’aplicació
pressupostària d’ingressos 45.45101 l’import de 1,00 €.

7.- El termini per la justificació d’aquesta subvenció finalitza el 13 de desembre de 2021.

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).

•

Article 58 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

•

TES/1249/2019, de 8 de maig, pel qual s'aprovaven les bases reguladores de les
subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.

•

TES/1710/2019, de 17 de juny, la convocatòria per a la concessió de subvencions per a
projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 463216).

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

ACORD

Primer.- Acceptar la subvenció de 16.148,00€ atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya
per portar a terme els projectes següents:

Programa

Import atorgat

B2. Autocompostatge com a via de gestió complementària de la FORM

3.870,00 €

A3. Autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la FORM

12.278,00 €

TOTAL

16.148,00 €

Segon.- Consignar l'ingrés de 16.148,00€ a l'aplicació pressupostària d'ingressos número
45.45101 del pressupost vigent del Consell Comarcal i a l’hora efectuar els ajustaments
comptables que es considerin necessaris.

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.
La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient,

En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet

R/N:10/HV/ag (Núm. Exp:2020/1578)

4.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida i
transport de residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de
Biure.

Fets

El consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el servei de recollida de diverses fracciones de
residus als ajuntaments des de l’any 2000 i des d’aquella data s’han anat ampliant els serveis
i les fraccions de residus recollides.

Actualment, cada servei de recollida, per una o vàries fracciones, disposa del seu conveni marc
que possibilita que els ajuntaments interessats deleguin individualment per cada servei ofert.

Per tal de donar compliment a la legislació vigent i als objectius de reciclatge i de recollida
selectiva a assolir, de les fraccions valoritzables dels residus municipals, cal implantar un model
de recollida considerant totes les fraccions per tal de facilitar la coherència i l’assoliment dels
esmentats objectius.

Aquesta situació i la dificultat de tramitar licitacions administratives per part d’ajuntaments
petits ha fet que s’incrementessin les peticions de delegació del servei per la recollida i
transport de totes les fraccions de residus.

Per donar resposta a aquesta situació, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data
26 de març de 2019, aprovà el conveni marc de delegació de competències que ha de regir la

recollida de totes les fraccions de residus municipals i el transport d’aquests a la planta de
tractament corresponent entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca.

En data de 13 d’octubre de 2020, els Serveis Jurídics del CCAE van informar favorablement a
l’aprovació del conveni esmentat.

L’Ajuntament de Biure, en data de 22 de desembre de 2016, sol·licità al CCAE assistència
tècnica i assessorament per a la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta.
Els serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient del CCAE, en data de 1 d’agost de 2020, va
trametre a l’Ajuntament l’estudi «Resum estudi econòmic i descripció del servei de recollida
porta a porta a Biure». El Ple de l’Ajuntament, en data de 15 de octubre de 2020, aprovà el
projecte de conveni de delegació de competències per a la recollida i transport de residus
municipals entre el CCAE i l’Ajuntament de Biure.

En data 24 de novembre de 2020, la cap de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe
favorable a l’aprovació del conveni per a la delegació de competències per a la recollida i
transport de residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de
Biure.

Fonaments de dret
•

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els articles 47

•

Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL).

•

El Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995,

a 53 i DA 8ª (LRJSP).

del 13 de juny (ROAS).
•

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112 (L26/2010).

•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

•

Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

•

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

•

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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la
Llei 9/2008, de 10 de juliol.

•

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

•

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD

Primer.- Aprovar el conveni per a la delegació de competències per a la recollida i transport
de residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Biure.

Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Tercer.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableixen els
articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010.

Quart.- 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.

Cinquè.- Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli, i el gerent, Sr. Josep
Maria Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calguin per executar
els presents acords.

Sisè.- Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Biure per al seu coneixement i als efectes
adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La consellera delegada
de l'àrea de Medi Ambient

En dono fe
La secretària

Anna Palet Vilaplana

Cristina Pou Molinet

R/N: 10/HV/xc (Núm. Exp: 2020/1251)
ASSUMPTE: Aprovació del contracte menor d'obres per la finalització de la canalització d'un rec-cuneta al sector nord
del Centre de Tractament de Residus de Pedret i Marzà. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
ÀREA DE PROCEDÈNCIA: Medi Ambient

5.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA DEL CONSELLER DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Identificació de l’expedient

Aprovació del contracte menor d'obres per la finalització de la canalització d'un rec-cuneta al
sector nord del Centre de Tractament de Residus de Pedret i Marzà.- Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut
Fets

1.- Per resolució de la Gerència de data 17 de novembre de 2020 es va adjudicar a l’empresa
E.Fabrega Gestiona Obres, SL, amb NIF B55264899, el contracte d’obres per la finalització de
la canalització d'un rec-cuneta al sector nord del Centre de Tractament de Residus de Pedret i
Marzà.

2.-L’empresa E.Fabrega Gestiona Obres, SL ha redactat el Pla de seguretat i salut de l’obra i
l’ha presentat en data 30 de novembre de 2020 segons registsre d’entrada número
2020/11974.

3.- Atès que el Sr. Armengol i Prats, director facultatiu de les obres i coordinador de seguretat
i salut de l’obra en data 30 de novembre de 2020 ha informat favorablement l’esmentat
document.
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 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic.

•

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

•

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

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent
ACORD

Primer. Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres per la finalització de la canalització
d'un rec-cuneta al sector nord del Centre de Tractament de Residus de Pedret i Marzà,
presentat per l’empresa E. Fabrega Gestiona Obres, SL, amb NIF B55264899.

Segon. Instar el contractista per tal que comuniqui aquesta aprovació a l’autoritat de Treball,
així com l’obertura del centre de treball, amb caràcter previ a l’inici de les obres.

Tercer. Notificar el present acord a l’empresa E.Fabrega Gestiona Obres, SL, amb NIF
B55264899, adjudicatària del contracte.

Quart.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l’execució del 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.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La Consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient

Anna Palet Vilaplana
En dono fe,
La Secretaria

Cristina Pou Molinet

R/N:14//mr (Núm. Exp:2020/774)

6.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a Aprovació del conveni de col.laboració entre Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i La Fundació Bancària “La Caixa” pel projecte “Habiba Dones i Salut Comunitària a
l'Alt Empordà”.

Fets

1. La Fundació Bancària “La Caixa” va fer pública la convocatòria d’Interculturalitat i Acció
social 2020 de concessió d’ajuts per donar suport a processos i projectes d’intervenció social
per la millora de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social.

2. En data 30 de juny de 2020 la Junta de Govern del Consell va aprovar el projecte que porta
el nom “Habiba Dones i Salut Comunitària a l'Alt Empordà” per un import de 53.164,00€ i va
presentar sol.licitud a La Fundació Bancària “La Caixa” per un import de 39.674,00€.

3. L’entitat Bancària “la Caixa” ha resolt col.laborar en el projecte que porta el nom “Habiba
Dones i Salut Comunitària a l'Alt Empordà” per un import de 23.800,00€ i per tant el Consell
Comarcal ha reformulat el cost del projecte reduint-lo a 32.032,00€. El Consell Comarcal
aportarà en concepte de cofinançament 8.232,00€, que representen un 26% del cost total del
projecte. (pla d'ajustament del pressupost annex a l'expedient).

4.Per tot això i per concretar la participació de les parts, han acordat la formalització del
conveni annex a l’expedient.
5.La Directora de Benestar Social ha informat favorablement a l'aprovació del conveni.
6.Els Serveis Jurídics del Consell Comarcal han informat per l'aprovació del conveni.

Fonaments de dret
•
•
•
•
•
•
•

Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS)
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials.

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

Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre Consell Comarcal de l’Alt Empordà i La
Fundació Bancària “La Caixa” per poder dur a terme el projecte

“Habiba Dones i Salut

Comunitària a l'Alt Empordà” ANNEX I

Segon. Consignar l'import de 23,800€, al pressupost d'ingressos.

Tercer. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Quart. Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Cinquè. Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Sisè. Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez Juli, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els
presents acords.

Setè. Notificar els interessats i els Serveis Econòmics del CCAE per el seu coneixement i els
efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,
En dono fe,
La Secretaria
Cristina Pou Molinet

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".
ANNEX I
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE Consell Comarcal de l'Alt Emporda I LA FUNDACIÓ
BANCÀRIA ”LA CAIXA”
28 d’octubre de 2020
REUNITS
D’una part, Sr. Marc Simón Martínez, Sotsdirector general, en nom i representació
de la FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”la

Caixa” – d’ara endavant, Fundació ”la Caixa”–, entitat domiciliada a Palma (Illes
Balears), Plaza Weyler, 3, codi postal 07001 i amb NIF G-58899998.
De l’altra, Sr./Sra. Sònia Martínez Juli, en qualitat de President, en nom i
representació de Consell Comarcal de l'Alt Emporda, entitat domiciliada a
Figueres, Carrer Nou 48 i amb NIF P6700008C –d’ara endavant, l’Entitat.
ANTECEDENTS
I.

La

Fundació

”la

Caixa”

va

fer

pública

la

Convocatòria

d'Interculturalitat i acció social 2020, de concessió d'ajuts per donar
suport a processos i projectes d'acció social per millorar la convivència
ciutadana intercultural i la cohesió social, com també projectes educatius
de prevenció i promoció de les persones i de la comunitat, prestant una
atenció especial a les persones i els col·lectius en situació d'especial
vulnerabilitat arran de la crisi provocada pel coronavirus.

II. Una vegada feta l’avaluació per part d’un comitè tècnic segons els
requisits i els criteris de valoració indicats a les Bases de la Convocatòria,
els òrgans de govern de Fundació ”la Caixa” han resolt col·laborar en el
projecte Programa Habiba Dones i Salut Comunitària a l'Alt Empordà, –
d’ara endavant el Projecte–, presentat per l’Entitat en la Convocatòria
esmentada.
III. L’Entitat ratifica expressament l’acceptació de les bases establertes
en aquesta Convocatòria i, igualment, garanteix que està al corrent del
compliment de les obligacions que té amb CaixaBank.
Per tot això, i per concretar la participació de les parts, han acordat la
formalització d’aquest document segons els següents
PACTES
Primer. Objecte del Conveni
El present conveni té per objecte
Fundació ”la Caixa” i l’Entitat en
mitjançant l’aportació per part de la
de VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS
íntegrament al Projecte.

establir el marc de col·laboració entre la
el Projecte esmentat en els Antecedents
Fundació ”la Caixa” d’una quantitat màxima
Euros (23.800 €) que l’Entitat destinarà

L’abonament d’aquesta quantitat es farà mitjançant dos pagaments:

el primer, del 90%, de VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS VINT Euros
(21.420 €), després de la signatura d’aquest acord. L’Entitat garanteix estar
al corrent de les seves obligacions fiscals i laborals en la data de signatura
d’aquest acord.
el segon, del 10% restant, de DOS MIL TRES-CENTS VUITANTAEuros
(2.380 €), una vegada s’hagin presentat la memòria final (esmentada al
Pacte tercer) i la justificació de despeses del projecte desenvolupat, i hagin
estat aprovades per part de Fundació “la Caixa”.
L’import de l’ajut concedit inclou els impostos i es farà efectiu en un compte de
CaixaBank vinculat a l’entitat sol·licitant. L’Entitat es compromet a que des
d’aquest compte es gestionarà tot el Projecte.

D’aquesta col·laboració no en resulta per a la Fundació ”la Caixa” cap pagament
ni responsabilitat per cap altre concepte, fora dels previstos en el Projecte
presentat d’acord amb aquest conveni.
El present conveni s’emmarca dins dels convenis de col·laboració empresarial de
la Llei 49/2002, i la difusió que es faci d’aquest conveni haurà de ser d’acord a
l’article 25 de la mateixa Llei 49/2002 de mecenatge.
Segon. Responsabilitat de l’acció
L’Entitat es compromet a:
a)

Dur a terme el Projecte d’acord amb els objectius previstos.

b)
Responsabilitzar-se, com a entitat gestora, de dotar el Projecte dels
elements necessaris per complir-ne l’objecte i de garantir-ne la gestió
adequada per assegurar-ne el desenvolupament correcte. La Fundació ”la
Caixa” no és responsable de la gestió efectuada per l’Entitat.
c)
Definir i posar en pràctica un pla d’avaluació que permeti obtenir
informació objectiva sobre els resultats i impactes en el desenvolupament del
Projecte.
d)
Destinar l’import de l’aportació de la Fundació ”la Caixa” a les
finalitats previstes en aquest conveni i als conceptes que es relacionen en les
bases de la convocatòria. En cap cas no es poden imputar a l’esmentada
aportació despeses generades per els següents conceptes:
· Manteniment de la seu habitual de l’entitat sol·licitant (lloguer i
subministraments)
· Gestió administrativa del Projecte
· Dietes, desplaçaments i allotjament de l’equip responsable del Projecte
· Pagament de deutes i amortitzacions d’operacions financeres

e)
En qualsevol cas, no es podran imputar a l’aportació de la
Fundació ”la Caixa” despeses per conceptes no sol·licitats en el Projecte
presentat ni anteriors al 9 d’octubre de 2020, data de resolució de la
convocatòria pels òrgans de govern de la Fundació ”la Caixa”.
f)
En l'execució de el Projecte no es podran realitzar modificacions
que afectin als seus objectius, activitats, execució pressupostària ni als
terminis d'execució.
En el cas que a causa de la pandèmia de la COVID 19 la planificació del
projecte presentat a la sol·licitud es vegi afectada, l'entitat podrà sol·licitar
una pròrroga de la data de finalització de l'execució del projecte, que serà
validada per la Fundació "la Caixa ".
Tercer. Seguiment i valoració final del Projecte
3.1. Seguiment
L’Entitat garanteix la disposició a facilitar visites de seguiment del Projecte
seleccionat per part d’un equip d’experts designat per la Fundació ”la Caixa”.
3.2. Valoració final
L’Entitat es compromet a lliurar a la Fundació ”la Caixa” una memòria final
justificativa de l’execució del Projecte que inclogui la relació de les despeses del
projecte imputades a l’aportació de la Fundació ”la Caixa”, el detall d’activitats
efectuades, el grau d’abast dels objectius previstos, la valoració del Projecte
realitzat i el pla de continuïtat mitjançant un pla de viabilitat.
L’Entitat gestora d’un projecte en partenariat haurà d’aportar en la memòria final
una carta de conformitat de cadascuna de les entitats col·laboradores sobre el
desenvolupament del projecte.
La memòria final s’ha de presentar abans de la finalització del present conveni
segons les indicacions i el format facilitats per la Fundació ”la Caixa”. Presentar-la
és requisit indispensable per poder presentar-se a convocatòries posteriors.
Quart. Accés a auditors
L’Entitat ha de posar a disposició de la Fundació ”la Caixa” la documentació
econòmica original relativa a les despeses del projecte imputades a l’aportació de
la Fundació ”la Caixa”, com també la documentació de l’aportació per part de
l’entitat del 25% del pressupost inicial del Projecte i la resta d’ingressos aplicats,
si n’hi ha.

Aquesta documentació s’ha de poder consultar quan es demani, per verificar i
controlar l’execució del Projecte. L’Entitat garanteix que no farà servir la
documentació relativa a l’aportació de la Fundació “la Caixa” com a justificació
econòmica davant d’altres entitats.
L'Entitat autoritza a la Fundació ”la Caixa”, així com a les empreses o signatures
especialitzades per ella contractades, a realitzar auditories en els locals de l'Entitat
per verificar el compliment de les activitats previstes en el Projecte.
Cinquè. Límit en la sol·licitud de noves col·laboracions
L’Entitat es compromet a no presentar cap altra sol·licitud de col·laboració per
dur a terme un projecte en altres convocatòries del Programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials durant la vigència d’aquest conveni.
El que es disposa en el paràgraf anterior no és aplicable en el supòsit que el
Projecte objecte d'aquest Conveni, a causa dels eventuals efectes que la
pandèmia de la COVID 19 hagi pogut provocar, sigui prorrogat, d'acord amb el
que estableix el pacte segon f), i sempre que l'Entitat tingui validada la memòria
final esmentada en el pacte tercer abans de la data de resolució de la nova
convocatòria.
Sisè. Difusió del Projecte
L'Entitat es compromet a difondre la participació de Fundació "la Caixa" amb l'ús
de la marca / logotip de Fundació "la Caixa" a tots els documents i materials
elaborats en el marc del Projecte objecte d'aquest conveni, així com en els actes
de difusió de la mateixa, la seva memòria anual, Web de l'Entitat, (inclòs link a
la pàgina web de fundacionlacaixa.org o microsite), revista, mailing, etc. així com
als materials digitals i comunicacions a través de les seves xarxes socials, on
s'hauria esmentar a @Fundlacaixa i incloure el hashtag #ConvocatoriasLaCaixa
Els perfils actuals de Fundació “la Caixa” a les xarxes socials són els següents:
Twitter: @Fundlacaixa /
www.twitter.com/FundlaCaixa
Facebook: @Fundlacaixa /
www.facebook.com/fundlacaixa
Instagram: @Fundlacaixa /
www.instagram.com/fundlacaixa
Linkedin: Fundación "la Caixa" /
www.linkedin.com/company/la-caixa
Fundació "la Caixa" haurà de donar la seva autorització prèvia i per escrit a
qualsevol tipus de suport on aparegui la seva imatge corporativa o a qualsevol
acció de difusió en què participi, inclosos, actes o activitats de caràcter públic.

Fundació "la Caixa", prèvia sol·licitud per part de l'Entitat, proporcionarà els
logotips necessaris i el seu manual d'aplicació. L’Entitat haurà de proporcionar a
Fundació "la Caixa" (ayudassociales@fundacionlacaixa.org) la següent informació:
- Referència a el Projecte aprovat en la convocatòria.
- Material de divulgació.
- Abast (geogràfic i temporal).
Així mateix, l'entitat haurà de presentar a Fundació "la Caixa" la maquetació final
de cada peça per a la seva aprovació, prèvia a la producció o difusió de la mateixa.
L'Entitat podrà d'instal·lar, durant la vigència del conveni, una placa que informi
de la col·laboració de Fundació "la Caixa" a l'entrada principal o vestíbul de la seu
social. Aquesta placa serà facilitada per Fundació "la Caixa".
Fundació "la Caixa" podrà esmentar el Projecte i divulgar el seu contingut en la
seva memòria anual i en altres mitjans de divulgació de les seves activitats (inclòs
Internet).
Setè. Cessió
Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, totalment o
parcialment, per cap d’aquestes sense el consentiment per escrit de l’altra part.
Octavo. Tratamiento de datos de carácter personal
8.1. Les dades personals incloses en aquest conveni seran tractades per l’altra
part amb la finalitat de gestionar la relació de col·laboració, essent la base del
tractament el compliment de l’esmentada relació i es conservaran durant tot el
temps en què aquesta subsisteixi i inclús després, fins que prescriguin les
eventuals responsabilitats derivades de la mateixa. Finalitzats aquests terminis de
prescripció, les dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades. Els
intervinents es donen per informats del següent:
a)
Els respectius Responsables del tractament de dades de caràcter
personal, són les parts signants i les dades de contacte del delegat de
protecció de dades (DPD) o del responsable de seguretat de cadascuna d’elles
són les següents:
- Dades del delegat de protecció de dades de Fundació “la Caixa”: E-mail:
dpd@fundacionlacaixa.org; Adreça postal: Avinguda Diagonal 621 – 629,
08028 Barcelona.
- Dades del delegat de protecció de dades o, en el seu cas, del
responsable de seguretat de l’Entitat: Adreça postal indicada a
l’encapçalament.

b)
Les dades personals dels intervinents no seran cedides a terceres
entitats, ni tampoc seran objecte de decisions automatitzades.
c)
En el cas que les parts precisessin contractar els serveis de
proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a
l'europea per al tractament de les seves dades, aquesta contractació es
realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per la normativa
de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per
preservar la seva privacitat. Per a més informació, es pot contactar amb els
delegats de protecció de dades, o, en el seu cas, el responsable de seguretat,
per mitjà de les adreces indicades.
d)
Tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les
dades inexactes, sol•licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin
necessàries, sol•licitar l'oposició o limitació del tractament de les mateixes o
sol•licitar la seva portabilitat, enviant un missatge al delegat de protecció de
dades o responsable de seguretat, segons correspongui, a les adreces
indicades.
e)
Si consideren que el tractament de les seves dades personals
vulnera la normativa, poden presentar una reclamació al delegat de protecció
de dades o, en el seu cas, al responsable de seguretat, segons correspongui;
o davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
8.2. Queda expressament convingut que totes les dades o informació que l’Entitat
comuniqui a la Fundació "la Caixa" en relació amb el projecte o programa que és
objecte d’aquest Conveni seran dades dissociades, és a dir, aquelles que no
permeten la identificació de persona física alguna i, per tant, estaran excloses de
l’aplicació de la normativa de protecció de dades. En particular, mantindrà
informada la Fundació Bancaria “la Caixa” de l’evolució del projecte mitjançant
dades de caràcter quantitatiu, numèric i/o percentual.
L’entitat no tindrà accés ni tractarà dades de caràcter personal del que sigui
responsable Fundació Bancaria “la Caixa”, durant el desenvolupament del present
Conveni. En el supòsit que, durant la vigència del present Conveni, tingués accés
a alguna dada de caràcter personal de que sigui responsable Fundació “la Caixa”,
haurà de comunicar-ho immediatament a aquesta, aplicant les mesures de
seguretat oportunes i procedint ambdues parts a adoptar les mesures i accions
que fossin necessàries de conformitat amb la normativa en matèria de protecció
de dades.
8.3. L’Entitat declara que complirà, sota la seva única i total responsabilitat, amb
totes les obligacions que li siguin exigibles en aplicació de la normativa de
protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, es compromet a aplicat les
mesures de seguretat necessàries, mantenint indemne la Fundació “la Caixa” de
qualssevol indemnitzacions i/o sancions reclamades per qualsevol tercer, incloses
les autoritats i organismes competents.

Novè. Vigència i resolució anticipada del conveni
Aquest conveni de col·laboració estarà vigent des del dia 9 d’octubre de 2020,
data a la qual les parts acorden retrotraure els seus efectes, fins al 31 de
desembre de 2021.
No obstant el que es menciona en el paràgraf anterior, en el supòsit que, d'acord
amb el que preveu el pacte segon f), es prorrogués la data de finalització de
l'execució del Projecte, la vigència del conveni es prorrogarà automàticament pel
mateix termini de temps que s'hagi prorrogat el Projecte.
Així mateix, l’incompliment d’algun dels pactes anteriors en permet la resolució
anticipada per qualsevol de les dues parts, i es procediria a liquidar les quantitats
abonades.
Desè. Jurisdicció
Per interpretar i resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir entre les parts per
raó d’aquest conveni, les entitats que el signen se sotmeten expressament a la
competència dels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest acord per duplicat i a un
sol efecte, en la data que s’indica a l’encapçalament.
Signat: Sr. Marc Simón Martínez

Signat: Sr./Sra..
Sònia Martínez Juli

Sotsdirector general
Fundació ”la Caixa”

President
Consell Comarcal de l'Alt Empordà

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp: 2020/1163)

7.- 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 professionals de publicitat institucional
mitjançant premsa escrita a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.Fets

L’àrea de Cultura del Consell Comarcal ha emès informe memòria en què s’informa
favorablement la contractació dels serveis professionals de publicitat institucional mitjançant
premsa escrita per procediment negociat sense publicitat ni publica concurrència.

D’acord amb l’esmentat informe l’empresa Editorial l’Empordà SLU, editora del setmanari de
l’Alt Empordà, i Noves Edicions Altempordaneses SLU, editora del setmanari Hora Nova, són
les dues úniques empreses que poden executar les prestacions objecte del contracte amb les
característiques requerides.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquests serveis per tal
d’assolir els objectius que s’indiquen en aquest informe memòria.

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques.

El plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació han estat informats
favorablement pels serveis jurídics de la corporació.

La despesa derivada de la present contractació es farà amb càrrec a l'aplicació 20.9201.22602
del pressupost.

Fonaments de dret

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

RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
RD 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.
L'òrgan competent per adoptar el present acord és el Ple del Consell Comarcal d'acord amb
allò establert a la Disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, el conseller delegat de l’àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern l’adopció
del següent

ACORD:

Primer. Aprovar l’informe memòria de la Cap de l’àrea de Cultura.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis professionals de publicitat institucional
mitjançant premsa escrita.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació.

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte.

Cinquè.- Convocar la licitació dels serveis professionals de publicitat institucional mitjançant
premsa escrita per procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, amb un
pressupost base de licitació de 43.264,00€, IVA exclòs, que més 9.085,04€ en concepte del
21% d’IVA, fa un total de 52.349,04€ i una durada de dos anys, prorrogable per un any més.

El pressupost base de licitació del servei de publicitat a cadascun dels setmanaris és de
21.632,00€, que més 4.542,52€ en concepte d'IVA, fa un total de 26.174,72€.

Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de
52.349.04€, que es farà efectiva amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.9201.22602 dels
exercicis que tot seguit s'indiquen, de forma condicionada a l'existència de consignació
adequada i suficient en els pressupostos respectius:
Exercici

Import IVA exclòs

IVA

Import, IVA inclòs

2021

21.632,00€

4.542,52€

26.174,72€

2022

21.632,00€

4.542,52€

26.174,72€

TOTAL

43.264,00€

9.085,04€

52.349,04€

Setè.- Convidar les empreses Editorial l’Empordà SLU i Noves Edicions Altempordaneses SLU
perquè en el termini de quinze dies naturals a comptar des del següent al de la recepció de la
invitació puguin presentar la seva proposició.

Vuitè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal per tal que les empreses convidades puguin accedir als plecs i a la resta d’informació
necessària per presentar la seva proposta.

Novè. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.

Desè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

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
El conseller delegat de l'àrea
de Cultura,
En dono fe,
La Secretària

Cristina Pou Molinet

