R/N:07/CC/lf (Núm. Exp:2020/673)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l' aprovació de la renúncia, per import de 1.313,58 €, del programa Joves en
Pràctiques 2019 (en endavant JENP), número SOC048/19/00693.
Fets
En data 8 d’octubre de 2019, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va atorgar
al Consell Comarcal de l’Alt Empordà una subvenció de 66.000,00 € per a la contractació de sis
joves en pràctiques, en el marc del programa JENP.
La normativa del programa estableix que el màxim de finançament per joves és de 11.000,00 €.
Vistos els costos laborals dels/les joves, s’ha comprovat que el cost laboral total de la jove
Nabila Eileen Hassan, auxiliar administrativa destinada a Serveis Socials, va ser de 9.686,42 €.
Per complir amb la llei de subvencions, segons la qual el finançament total no pot superar el
cost total de l’actuació, cal renunciar a 1.313,58 €.
Al gestor d’expedients hi consta la proposta del conseller delegat de l’ Àrea de Promoció
Econòmica.
Per part dels serveis tècnics de l’ àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’ Alt
Empordà, s’informa favorablement el present acord.
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). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats socials i
econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

-

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

-

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

-

Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic.

-

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

-

Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

-

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

-

Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

-

Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any
2019, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

-

Article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en virtut del qual es
declara l’aixecament, amb efectes a partir de l’1 de juny de 2020, dels terminis
administratius suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

-

L’òrgan competent per adoptar l’acord és la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret
de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

RESOLUCIÓ:

Per tot això, el conseller delegat de l’ àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’ Alt
Empordà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord :

Primer.- Renunciar a l’import de 1.313,58 € de l’expedient SOC048/19/00693 del programa
Joves en Pràctiques 2019, per complir amb el criteri de la llei de subvencions, segons el qual el
finançament total no pot superar el cost total de l’actuació.
Segon.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

Prenc raó
Cap d'intervenció

Toñy Asensio

El conseller delegat

En dono fe
La secretària

Joan Cano Yañez

Cristina Pou Molinet

R/N:02/FFR/pa (Núm. Exp:2019/1405)

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 consistent en la realització d'un curs
d'alfabetització de persones adultes d'origen migrat a la comarca.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 4 de febrer de 2020 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei consistent en la realització d'un curs d'alfabetització de persones adultes
d'origen migrat a la comarca; es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va disposar convocar licitació per
procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de 9.075,58€, IVA
inclòs, dels qual 7.500,00€ corresponen al preu del contracte i 1.575,10€ a l’IVA (21%).
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 2 de març de 2020,
varen presentar oferta les empreses següents: NASCOR FORMACION SL, FUNDACIÓ PRIVADA
GENTIS I ELISABET CORTADELLAS RICA.
La Mesa de Contractació, reunida en data de 10 de març de 2020, va procedir a l’obertura del
sobre A, de documentació general, i del sobre B, amb les propostes avaluables amb criteris de
valoració subjectes a judici de valor, i va disposar donar trasllat de la documentació tècnica al
comitè d’experts per a la seva valoració.
La puntuació atorgada pel comitè d’experts, en aplicació dels criteris de valoració establerts en
el plec de clàusules administratives particulars, és la següent:
NASCOR
FUNDACIÓ
FORMACION PRIVADA
SL
GENTIS

ELISABET
CORTADELL
AS RICA

2.1. Descripció àmplia i detallada de l’organització del servei, fins a 40 punts
punts
Idoneïtat i coherència de la proposta en 30
relació al funcionament i la metodologia
del servei, fins a 30 punts

15

15

Idoneïtat dels recursos humans adscrits. 10
Descripció àmplia de les funcions i
metodologia a desenvolupar, fins a 10
punts

5

5

TOTAL

20

20

40

2.2. Descripció dels sistemes d’avaluació i seguiment de les activitats, fins a
20 punts
Idoneïtat de la proposta d'avaluació en 10
relació a les persones participants, fins a
10 punts

10

10

Idoneïtat de la proposta d'avaluació en 5
relació als professionals i del treball en
xarxa, fins a 5 punts

5

5

Idoneïtat de la proposta d'avaluació en 5
relació al projecte de gestió del servei,
fins a 5 punts

5

5

TOTAL

20

20

20

La Mesa de Contractació, reunida en sessió de data 14 de juliol de 2020, va procedir a
l’obertura del sobre C, d’oferta econòmica, amb el resultat que s’indica a continuació:
NASCOR FORMACION SL

7.462,98€, IVA exclòs

34,17 punts

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS

6.667,95€,IVA exclòs

38,24 punts

ELISABET CORTADELLAS RICA

6.667,95€, IVA exclòs

40 punts

La puntuació total obtinguda per les empreses admeses a licitació és la següent:
NASCOR FORMACION SL

74,17 punts

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS

78,24 punts

ELISABET CORTADELLAS RICA

100 punts

La Mesa de Contractació, en la mateixa sessió, després de l’aplicació dels paràmetres per a la
determinació de l’existència de baixes presumptament anormals que s’estableixen a l’apartat I
del quadre de característiques, va comprovar que l’oferta presentada per la Sra. Elisabet
Cortadellas Rica incorria en presumpció d’anormalitat, per la qual cosa va acordar requerir-la
perquè en el termini de cinc dies hàbils justifiqués les condicions de la seva oferta que en
determinaven el baix nivell de preu en relació al projecte presentat.
La Sra. Elisabet Cortadellas Rica va aportar en temps i forma la informació requerida
La Mesa de Contractació, reunida en data 1 de setembre de 2020, va acceptar, d’acord amb
l’informe favorable emès per la directora de l’àrea de Benestar, la justificació de l’oferta
efectuada per la Sra. Elisabet Cortadellas Rica, i va proposar l’adjudicació del contracte a favor
de la persona esmentada per haver presentat l’oferta més avantatjosa.
Per acord de la Junta de Govern de data 15 de setembre de 2020 es va disposar requerir la Sra.
Elisabet Cortadellas Rica perquè aportés la documentació a què es fa referència a la clàusula
15.2 del plec de clàusules administratives particulars i diposités la garantia definitiva, per import
de 318,75€.
La Sra. Elisabet Cortadellas Rica ha donat compliment en temps i forma a l’esmentat
requeriment i ha manifestat el compromís de tenir contractada la pòlissa de responsabilitat civil
abans de l’inici de l’execució del contracte.
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 tot allò que no s’oposi a la Llei.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar proposa a la Junta de Govern l’adopció
del següent
ACORD:
Primer.- Adjudicar el contracte del servei consistent en la realització d’un curs d'alfabetització
de persones adultes d'origen migrat a la comarca a favor de la Sra. Elisabet Cortadellas Rica,

amb NIF 40340060S, pel preu de 7.713,75€, dels quals 6.375,00€ corresponen al preu del
contracte i 1.338,75€ a l’IVA, i una durada de 180 hores lectives.
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
7.713,75€, IVA inclòs, amb la periodificació següent:
Anualitat

Import, IVA exclòs

IVA (21%)

Import, Iva inclòs

2020

5.047,00€

1.059,87€

6106,87€

2021

1.328,00€

278,88€

1.606,88€

Total

6.375,00€

1.338,75€

7.713,75€

La despesa corresponent a l’exercici 2020 s’efectuarà amb càrrec a la partida 40 2311 22620
del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents.
Tercer.- Designar com a responsable del contracte la Sra. M. Rosa Guixé Valls, cap de l’àrea de
Benestar del Consell Comarcal.
Quart.- Requerir l’adjudicatària perquè en el termini de deu dies hàbils següents a la remissió
de la notificació de l’acord d’adjudicació concorri a formalitzar el contracte administratiu.
Cinquè.- Requerir l’adjudicatària perquè a l’inici de l’execució del contracte presenti còpia de
la pòlissa de responsabilitat civil i del resguard acreditatiu de la seva vigència.
Sisè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell
Comarcal.
Setè.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del contractant 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 publicació d’aquest acord al perfil del
contractant. 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 publicació d’aquest
acord.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar

En dono fe,
La Secretària

Cristina Pou Molinet

R/N:14/RG/mr (Núm. Exp:2020/944 )

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'acceptació de la subvenció extraordinària – Covid19- a l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) per al finançament de dispositius que responguin als objectius
del programa Benestar i Comunitat any 2020-2021
Fets
1- Edicte d'aprovació de les bases específiques de subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens
locals supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que
responguin als objectius del programa Benestar per a l’any 2019-2020, publicat en el BOP de Girona número
56 de data 20 de març de 2019.
2- Edicte d’aprovació de convocatòria de subvencions Extraordinària Benestar i Comunitat-Covid-19 de
l’Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut), publicat en el BOP de Girona
número 129 de data 7 de juliol de 2020.
3- L'Àrea de Benestar Social d'aquest Consell Comarcal va participar en aquesta convocatòria amb el
projecte elaborat que porta el nom "L’Alt Empordà, Una Comarca Inclusiva amb Salut i Sostenible".
4- En data 15 de setembre de 2020 es publica l’edicte sobre la resolució de la concessió de subvencions de
la convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa Benestar i Comunitat per a l’any 20202021, en el qual s’atorga al Consell Comarcal de l’Alt Empordà una subvenció per import de 132.503,32€.
5.La Directora Tècnica de l’Àrea de Benestar Social ha informat favorablement a l’acceptació de la subvenció
abans esmentada.
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).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (DIPSALUT), en el marc de la convocatòria de suport econòmic per al fianaçament del programa
Benestar i Comunitat per a l’any 2020-2021.

Segon.- Consignar l’ingrès d’aquesta subvenció per import de 132.503,32€ a l’aplicació pressupostària
d’ingressos 40.46110 Dipsalut.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
(DIPSALUT) l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes
legals adients.

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des
del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha dictada en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació, en els termes
que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,
En dono fe,
La Secretaria
Cristina Pou Molinet

R/N:01/FF/pa (Núm. Exp:2018/1175)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a les obres de reforma de l'edifici on està situada l'àrea de Joventut del Consell Comarcal.
Aprovació del pla de seguretat i salut.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 9 de juny de 2020 es va adjudicar el contracte de les obres de
reforma de l’edifici on està situada l’àrea de Joventut del Consell Comarcal

a favor de

l’empresa

GIRODSERVICES SL, amb NIF B60070505.
La perfecció del contracte va tenir lloc en data 1 de juliol de 2020 amb la remissió al Consell Comarcal de
l’acceptació de la notificació de l’adjudicació del contracte per part de l’empresa GIRODSERVICES SL.
L’empresa GIRODSERVICES SL ha redactat el Pla de seguretat i salut de l’obra.
El coordinador de seguretat i salut de l’obra, en data 7 d’octubre de 2020, ha informat favorablement
l’esmentat document.
Fonaments de dret
•

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

•

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut
en obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010,de 19 de març.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de reforma de l’edifici on està situada l’àrea de
Joventut del Consell Comarcal.
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 GIRODSERVICES SL, 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.
El conseller delegat de l'àrea
de Turisme,

En dono fe,
La secretària

Cristina Pou Molinet

