R/N:11/OS/rp (Núm. Exp:2020/333)

2.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient:
Expedient relatiu a la declaració de prohibició per contractar en relació amb la mercantil
CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, de conformitat amb la circumstància prevista a l’article
71.2.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.
Fets
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 8 de gener de 2019 va aprovar
l'expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars, i va acordar
convocar la licitació de les obres de condicionament de la connexió entre la Torre Carlina i el
Carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys, per procediment obert simplificat i tramitació
ordinària, amb un pressupost base de licitació de 57.464,94€, que més 12.067,64€ en
concepte del 21% d'IVA, fa un total de 69.532,58€, i un termini d'execució de 3 mesos,
prorrogables per un termini màxim de 25 dies.
La Mesa de Contractació, constituïda el 19 de febrer de 2019, va acordar proposar a l'òrgan
de contractació l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa CONSTRUTOP EMPORDÀ,
SLU, pel preu de 56.809,29€, IVA exclòs (68.837,25€, IVA inclòs), per haver presentat la
proposta més avantatjosa, així com requerir-la perquè en el termini de set dies hàbils a
comptar des del dia següent al de la notificació del requeriment, aportés el resguard
acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
En data 1 de març de 2019 (RE núm. 2019/2335), i dins del termini concedit perquè
constituís la garantia definitiva, l'empresa CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, va presentar escrit
manifestant la seva renúncia a la licitació.
La Mesa de Contractació, constituïda el 12 de març de 2019, va acordar imposar a l'empresa
CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU una penalitat de 1.723,05€, corresponent al 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en aplicació del que s'estableix a la clàusula 14.2 del
plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte, atorgant-li un termini
d'audiència de 10 dies hàbils per tal que formulés les al·legacions que considerés
convenients.

L’esmentat acord va ser notificat a CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, en data 19 de març de
2019 ( RS núm. 2019/3105)
En data 2 d'abril de 2019 (RE 2019/3502) va tenir entrada en el Consell Comarcal escrit
d'al·legacions presentat per CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU en relació amb la imposició de la
penalitat esmentada.
Consta a l'expedient de contractació 1794/2018 l'informe jurídic emès en data 23 d'abril de
2019.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 30 d'abril de 2019, va
acordar desestimar les al·legacions presentades per l'entitat CONSTRUTOP EMPORDÀ,
SLU, així com imposar-li la penalitat de 1.723,05€, corresponent al 3% del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en aplicació del que s'estableix a la clàusula 14.2 del plec de
clàusules administratives particulars regulador del contracte, en relació a l'article 150.2
de la LCSP.
L’article 71.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP
2017- preveu una sèrie de circumstàncies que impedeixen contractar amb el sector públic
a les persones en qui concorri alguna d’elles, entre les quals es troba haver retirat
indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d'adjudicació, o haver
impossibilitat l'adjudicació del contracte a favor seu per no complimentar l'establert a
l'apartat 2 de l'article 150 dintre del termini assenyalat amb la concurrència de dol, culpa
o negligència (lletra a).
Atenent allò previst als articles 18 i 19 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques – RGLCAP - .
Considerant allò previst a l’article 72 de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de Contractes del
Sector Públic – LCSP 2017 -, així com el contingut de l’articulat esmentat, que reconeix la
competència per declarar la prohibició a l’òrgan de contractació, així com que aquesta
Administració es troba en termini per dur a terme la formulació de declaració de
prohibició en els termes previstos legalment.
Atès allò disposat a l’article 72.6 de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de Contractes del
Sector Públic – LCSP 2017 -, en relació amb l’efecte de la declaració de prohibició per
contractar.

A la vista d’això, es considera procedent la declaració de prohibició de contractar amb
fonament a l’article 71.2.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic –LCSP 2017-, per part de l’òrgan de contractació, que en aquest supòsit és la
Junta de Govern Local, tenint en compte així mateix que la renúncia a la licitació
presentada per l'empresa CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU va motivar que el contracte no
es pogués adjudicar fins el 30 d'abril de 2019 i els conseqüents perjudicis a l’interès
públic ocasionats.
En aquest supòsit no concorren circumstàncies modificatives de la responsabilitat per la
qual cosa es proposa que la prohibició sigui per un període de divuit mesos.
L’òrgan competent per l’adopció d’aquest és la Junta de Govern d’acord amb les
atribucions que confereix l’acord del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en la
sessió de 27 de març de 2018, de delegació a favor de la Junta de Govern de les
atribucions i competències necessàries per executar les actuacions derivades de
l’Operació «Conservació, foment i desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural de
l’Alt Empordà», cofinançada pel FEDER Catalunya 2014-2020, eix 6, propos
Vist l’informe tècnic de les àrees de Turisme i Serveis Tècnics de data 25 de febrer de 2020 i
l’informe jurídic de data 4 de març de 2020 emès per la secretaria d’aquest Consell
Comarcal.
Fonament de dret:
•
•
•
•

•

•

art. 25 i ss DL 4/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització
comarcal de Catalunya.
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.(en endavant, LCSP)
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per
les disposicions esmentades anteriorment.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turime, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
Primer.- Incoar expedient administratiu per a la declaració de prohibició per contractar
amb aquest òrgan de contractació a la mercantil CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, de
conformitat amb la circumstància prevista a l’article 71.2.a) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic – LCSP 2017 – , per haver retirat
indegudament la seva oferta en el procediment d'adjudicació de les obres de
Condicionament del carrer Hospital amb la Torre Carlina de Maçanet de Cabrenys,
incorporant al mateix els informes tècnics emesos per les àrees de serveis tècnics i
turisme i per la Secretaria d’aquest Consell comarcal en relació a l’assumpte esmentat,
amb la proposició de declaració de la prohibició de contractar per un període de divuit
mesos sens perjudici del que resulti de la resolució de les possibles al·legacions.
Segon.- Atorgar tràmit d’audiència a la mercantil CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU, de
forma que, durant el termini màxim de 15 dies hàbils podrà formular quantes
al·legacions, observacions, reclamacions o suggeriments estimi oportunes.
Tercer.- Notificar el present acord a la mercantil CONSTRUTOP EMPORDÀ, SLU.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de Turisme
Agustí Badosa Figueras

En dono fe,
El Secretari
Francisco Muñoz Cameo

R/N:14//mr (Núm. Exp:2020/761 )

3.- 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 sol·licitud de subvenció al Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) per al finançament d'inversions en equipament
dels centres d'acció social de la demarcació de Girona, ASIC.
Fets
1. DIPSALUT, Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona té oberta
una convocatòria de Subvencions ASIC, destinada a consells comarcals i a consorcis
d'acció/benestar social per a inversions en equipament dels centres d'acció social de
la demarcació de Girona.
2. Les bases que regeixen aquestes subvencions es van publicar al BOP de Girona
núm. 98, de 22 de maig de 2018.
3. La convocatòria es va publicar al BOP de Girona núm. 31, de 14 de febrer de 2020 i
a la seu electrònica de Dipsalut.
4. L'Àrea de Benestar Social d'aquest Consell Comarcal vol participar en aquesta
convocatòria amb l'objectiu de poder subvencionar les despeses d'inversió en
equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l'atenció
de les persones beneficiàries de serveis socials. L’import sol.licitat serà de 15,000€
5. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 10 de juny de 2020, cal
tramitar la sol·licitud a l'òrgan col·legiat competent en la propera sessió que celebri.
6. La directora tècnica de Benestar Social ha informat favorablement la present
proposta.
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).

•
•

Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel
Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
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 la present Resolució 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.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció ASIC, destinada a consells comarcals i a
consorcis d'acció/benestar social per a inversions en equipament dels centres d'acció social
de la demarcació de Girona, presentada a DIPSALUT, L’import de 15,000€
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

Res: 2020/283
R/N:15/TB/mf (Núm. Exp:2020/648)

4.- JUNTA DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a a la sol·licitud d'assessorament tècnic per part dels serveis tècnics del
Consell Comarcal, presentada per l'Ajuntament de Ventalló
Fets
ATÈS que l'Ajuntament de Ventalló ha tramès a aquest Consell Comarcal una sol·licitud, de
data 5 de maig de 2020 i amb núm. de registre d’entrada E/000394-2020, on es demana
que els Serveis Tècnics comarcals puguin efectuar assessorament tècnic municipal.
ATÈS que aquesta petició suposa continuar amb un assessorament, per un import de 10.000
€ anuals, que es va iniciar l'any 2015 segons acord de Junta de Govern d'aquest Consell
Comarcal de data 19 de maig de 2015, en els termes que es transcriuen a continuació:
• Servei presencial a l'Ajuntament de 3,5 hores setmanals de l'arquitecte tècnic.
• Realitzar tasques d'arquitectura i enginyeria tècnica per dur a terme des del
Consell Comarcal amb un temps de dedicació d'un 25% (del temps presencial per
l'arquitecte tècnic a l'Ajuntament).
• Redacció d'un projecte d'edificació, d'urbanització o d'enginyeria tècnica, de fins a
80.000 € de pressupost d'execució material (PEM), a l'any.
• Redacció de les memòries valorades per presentar al PUOSC i per obtenir
subvencions.
ATÈS que l'Ajuntament de Ventalló ha sol·licitat per aquest 2020 l'assessorament tècnic en
els mateixos termes.
ATÈS que l'import fixat de 10.000 € per a l'exercici 2020 és el que resulta de l'aplicació de
l'Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de la taxa per a la realització d’activitats
administratives, apartat "a) Assistència tècnica, del punt B. Serveis Tècnics", en la qual es
fixen 26 €/h per la realització de projectes d'assistència tècnica, obres, memòries valorades i
assessorament tècnic, entre d'altres.

ATÈS que aquest import és el resultat de comptabilitzar les hores aproximades que es
destinaran a aquests treballs de la forma següent:
• Les 3,5 h setmanals per 11 mesos resulten 154 h/any
• El 25% de la dedicació anterior són 38,50 h/any
• El desplaçament d’uns 45 minuts setmanals són 33 h/any
• Per dur a terme els treballs de redacció d'un projecte anual així com memòries
valorades que es requereixin, es comptabilitzen 23 dies de dedicació al 100% d'un
tècnic, la qual cosa en resulta un total de 161 h.
ATÈS que el total d'hores anuals de dedicació que s'han previst és de 386,50 les quals
valorades en 26 €/h resulten un total de 10.049 € que s'arrodoneixen a 10.000 €
ATÈS que el Ple del Consell Comarcal en sessió de data 27 de novembre de 2018 va aprovar
la creació d’un nou servei d’assistència tècnica per als ajuntaments. Que durant el decurs
d’aquest 2020 es preveu posar en funcionament aquest servei.
ATÈS que l’assessorament tècnic que ens sol·licita l’Ajuntament de Ventalló es durà a terme
fins que entri en funcionament el nou servei esmentat, el qual haurà d’estar sol·licitat
novament per l’Ajuntament i amb les condicions que estableixen les seves bases.
Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Serveis Tècnics s’ha informat favorablement la
present proposta d’acord.
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).

-

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

-

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

-

Ordenances Fiscals del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a l’any 2020.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.-

Acceptar

la

sol·licitud

formulada

per

l’Ajuntament

de

Ventalló

per

a

l’assessorament tècnic per part dels tècnics d’aquest Consell Comarcal, en els termes que
s’especifiquen en la part expositiva del present acord.
Segon.- Fixar per a realització del servei d’assessorament tècnic esmentat, l’import de
10.000,00 euros per a l’exercici 2020 o fins que entri en funcionament el nou servei
esmentat, resultat de l’aplicació de l’article 5 B) Serveis tècnics, Assistència tècnica, apartat
a) de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de la taxa per a la realització de serveis i
activitats administratives. La forma de pagament serà trimestralment i per domiciliació
bancària.
Tercer.- Consignar la quantitat esmentada a la partida 25.46202 del vigent pressupost.
Quart.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Ventalló i a les àrees de Serveis
Tècnics i Serveis Econòmics del Consell Comarcal.
Cinquè.- Facultar la presidenta, senyora Sònia Martínez i Juli, i el gerent, senyor Josep M.
Marcé i Company, per a la signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat dels
presents acords.
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 Belmonte

En dono fe
El secretari

Cristina Pou Molinet

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom
VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.

R/N:07/CC/lf (Núm. Exp:2020/765)

5.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D’ ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a l’ aprovació de l’acord estratègic de concertació territorial per al
desenvolupament econòmic local i ocupacional de la comarca de l’Alt Empordà.
Fets
L’article 15 de llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya, defineix, entre altres, el següent:
Per a facilitar l’encaix en el territori, la coordinació i la integració de les actuacions
ocupacionals previstes en el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació, el Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya ha de promoure la concertació territorial amb les
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, les administracions
locals i, si escau, les entitats representatives de cada territori.
L’àmbit territorial de referència per a la concertació territorial és la comarca, tot i que en
casos justificats es puguin establir altres àmbits.
El resultat de la concertació territorial ha de consistir en estratègies, plans o qualsevol altre
instrument de planificació territorial, en endavant estratègies territorials, que fomentin
l’ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades
destinades a la creació d’ocupació.
Les estratègies territorials que resultin de la concertació territorial, han d’ésser aprovades pel
Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’establir contractes programa o altres
instruments jurídics adequats de col·laboració i cooperació amb les entitats de la Concertació
Territorial, per mitjà dels quals es faci possible el disseny, la planificació, la implementació,
la gestió, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques d’ocupació de les estratègies
territorials.
En data 26 de març es va publicar al DOGC, el Decret 48/2020, de 24 de març, de
desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial.
En el seu preàmbul s’explica que, pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, la concertació
significa posar-se d'acord en la diagnosi i determinar, d'una manera consensuada i amb

independència de qui els implementarà, quins són els programes i projectes prioritaris per
dinamitzar socioeconòmicament un territori.
També s’indica que els agents públics locals i els agents socioeconòmics d'un territori, tenen
com a objectiu compartit, el treball conjunt per a la generació d'activitat econòmica i
l'ocupació de qualitat dels seus territoris, amb el fi últim de millorar-ne la cohesió social i
territorial.
La finalitat de la concertació territorial és garantir la igualtat d'oportunitats de les persones
afavorint-ne la inserció sociolaboral, atendre les necessitats de les empreses per millorar la
seva capacitat de crear ocupació de qualitat i fomentar el desenvolupament socioeconòmic
dels territoris.
La concertació territorial es regeix, entre altres, pel principi d’autonomia, que permet
adaptar les polítiques públiques d’ocupació a cada territori, sent l’àmbit de referència la
comarca, i així fer-les més eficaces; el principi de cooperació, col·laboració i consens
territorial: el principi de governança; i el principi de lideratge que reconeix el paper de les
administracions locals com a canalitzadores i estimuladores de les iniciatives locals de
desenvolupament socioeconòmic.
El marc de referència, en matèria de concertació territorial i desplegament de les estratègies
territorials a Catalunya, s'ha d'establir en un acord marc per a la coordinació, la cooperació i
la col·laboració, que s'ha de subscriure entre el departament competent en matèria de
treball, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, les entitats representatives de les
administracions locals i també les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la
condició legal de més representatives a Catalunya.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, els Ajuntaments de Figueres, Roses, la Jonquera,
l’Escala, Castelló d’Empúries, Llançà, Vilafant i Vilamalla, l’Associació Alt Empordà Turisme i
el Consorci Salines- Bassegoda, porten treballant conjuntament des de l’any 2012. La
primera iniciativa va ser la Diagnosi del Pla estratègic de formació de l'Alt Empordà, seguida,
entre altres, del Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l'ocupació a
l'Alt Empordà 2014-19. Actualment, s’està treballant en la redacció del nou Pla estratègic en
l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l'ocupació a l'Alt Empordà 2020-2025.
Per dur a terme els treballs s’han creat grups de treball, que són:
1) Mesa Institucional: grup de treball amb representació política de totes les entitats
impulsores del Pla estratègic 2020-2025, en el qual es prendran les decisions
referents a la concertació territorial.
2) Grup Motor: grup de treball amb representació tècnica de totes les entitats
impulsores del Pla estratègic 2020-25, en el qual es duran a terme tots els treballs i
anàlisis necessaris per a la concertació territorial.

Les onze entitats participants han manifestat la seva voluntat de treballar conjuntament per
aprovar un acord estratègic que involucri el màxim nombre d’entitats locals del territori, així
com el conjunt dels agents socials i econòmics, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida
dels alt empordanesos i alt empordaneses, incrementant la creació i consolidació de llocs de
treball, així com de la seva qualitat, i generar i consolidar l’activitat econòmica de la
comarca, i el seu desenvolupament socioeconòmic.
Al gestor d’expedients hi consta la proposta de Conseller .
Per parts dels serveis tècnics de l’ àrea de Promoció Econòmica s’ha informat favorablement
el present acord.
Fonaments de dret
-

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

-

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

-

Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic.

-

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats socials
i econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

-

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

-

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).

-

L’article 15 de llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.

-

Decret 48/2020, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol,
d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en
l'àmbit de la concertació territorial.

-

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.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar l’acord estratègic de concertació territorial per al desenvolupament
econòmic local i l’ocupació a l’Alt Empordà, que conté els compromisos següents:
1) Impulsar l'elaboració del Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i
l'ocupació a l'Alt Empordà 2020-2025 com a document guia per dur a terme el
desenvolupament econòmic de la comarca en els propers sis anys.
2) Facultar la Mesa Institucional del Pla per tal que pugui dur a terme totes les accions
necessàries per a l’establiment de la concertació territorial.
3) Articular el model organitzatiu més adient per al desenvolupament econòmic local i
l’ocupació a l'Alt Empordà, que haurà d'estar en funcionament l’any 2021. La Mesa
institucional tindrà l’encàrrec, amb el suport del Grup motor, de definir-ne la forma
jurídica i l'estructuració en el termini de sis mesos.
4) Incorporar a la concertació territorial el màxim nombre d'entitats locals,
d'organitzacions empresarials, sindicals, universitats i entitats del tercer sector, amb
implantació comarcal o interterritorial amb projectes compartits.
Segon.- Notificar aquesta resolució als Ajuntaments de Figueres, Roses, la Jonquera,
l’Escala, Castelló d’Empúries, Llançà, Vilafant i Vilamalla, l’Associació Alt Empordà Turisme i
el Consorci Salines- Bassegoda.
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 Promoció Econòmica,

Joan Cano Yañez

En dono fe
El secretari
CRISTINA POU MOLINET

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb
nom VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.

R/N:14/RG/ama (Núm. Exp:2020/735)

6.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a Aprovació de les quotes per a l'any 2020 en matèria de Serveis Bàsics
d'Atenció Social prestat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà als municipis de la comarca
excepte Figueres, Roses i l'Escala.
Fets
ATÈS que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té signats convenis amb els ajuntaments de
la comarca, per a la prestació dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, reguladors de les
obligacions d’ambdues parts.
ATÈS que l’article 62 la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, diu textualment:
(...)

Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis
socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei
d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics.
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos,
d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis
socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de
l'àrea bàsica de serveis socials.
(...)
ATÈS que per calcular les quotes de Serveis Bàsics d’Atenció Social per a l'any 2020 s'ha
tingut en compte el número d'habitants de cada municipi segons les dades que consten al
IDESCAT (any 2019) i el preu únic de 15,268 € per habitant.
Vist l’informe favorable de la directora de tècnica de Benestar Social, en el qual proposa
l’aprovació de les quotes per a l'any 2020 en matèria de Serveis Bàsics d'Atenció Social
prestat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà als municipis de la comarca excepte Figueres,
Roses i l'Escala.
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.

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 les aportacions anuals dels municipis de l’Alt Empordà, excepte Figueres,
Roses i L’Escala, per un import total de 989.288,48€ ( NOU CENTS VUITANTA-NOU MIL DOS
CENTS VUITANTA-VUIT AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS ) que es consignaran a l’aplicació
pressupostària d’ingressos 40.46210 del pressupost vigent.
Segon.- Requerir als ajuntaments de la comarca que es relacionen en el quadre següent
per tal que acceptin el càrrec bancari del Consell Comarcal o efectuïn l’ingrés de la quantitat
corresponent seguin les condicions de pagament habituals, pel concepte: «Cost de la
prestació Serveis Bàsics d’Atenció Social per l’any 2020»
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal per
al seu coneixement i als efectes 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,
Prenc raó,
Cap d'Intervenció,

La Secretaria,

Toñy Asensio Belmonte

Cristina Pou i Molinet

R/N: 05/KZ/rc (Núm. Exp: 2020/480)
ASSUMPTE: Compra de 2 Workstation

7.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació del document
Expedient relatiu a Compra de 2 Workstation HP per el departament de SS.TT.
Fets
Per part dels serveis tècnics de l’àrea d’informàtica s’ha informat favorablement la present
proposta d’acord.
Per part dels serveis jurídics s’ha informat favorablement la present proposta d’acord.
- Vist que el Consell Comarcal necessita renovar el parc d’ordinadors, tant fixes com
portàtils, i perifèrics associats.
- Vist que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acord de Ple de data 21 de maig de
2019 es va adherir al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM)i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL).
-Vist que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 29 d’octubre de 2019 va
aprovar per unanimitat l’adhesió a l’Acord Marc per al subministrament d’equips informàtics i
els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i arrendament, amb o
sense opció a compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019/1406 del
CCAE).
-Vist que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té necessitat de renovar diferents equips
informàtics, corresponents als lots 1 i 9 PC’s de sobretaula, sublot Workstation d’aquest
Acord Marc.
- En relació al sistema d’adjudicació, la clàusula 38 del Plec de clàusules administratives de
l’Acord Marc estableix que «...Quan el valor estimat de l’encàrrec de provisió sigui igual o
superior a la quantia de 207.000€ IVA exclòs o llindar dels contractes harmonitzats
establerts en el moment de la petició d’ofertes, les entitats destinatàries, amb caràcter
obligatori, realitzaran petició d’oferta a totes les empreses seleccionades en l’Acord marc
conforme al procediment establert en la clàusula quaranta-setena d’aquest plec.
- Pel present encàrrec de provisió, el valor estimat és de 3.140,18€ IVA Exclòs. En
conseqüència, estem per sota del llindar dels 207.000€ i l’Acord Marc ens permet adjudicar
directament a un dels adjudicataris. En aquest cas, proposem portar a aprovació aquest

contracte a l’empresa Informática El Corte Inglés -IECISA-, al considerar que els equips que
ofereix són els que assoleixen millor la relació qualitat/preu.
- Vist l’informe favorable emès per part del tècnic de l’àrea d’Informàtica del Consell
Comarcal en data 14 de maig de 2020.
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.
• 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 la present Resolució 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.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea d'informàtica, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària - IECISA - Informatica El Corte
Inglés amb NIF A28855260 el subministrament de 2 Workstation HP, en la modalitat de
compra derivada d’acord marc, per import de 3.140,18€ (Iva exclòs) i 3.799,62€ (Iva inclós)
i segons l’oferta presentada dels béns següents:
2 Workstation HP

Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 20.9201.62600.
Tercer. Notificar el present acord a Informatica El Corte Inglés -IECISA- en quant empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics
preferentment
per
e-notum
al
NIF
A28855260
i
al
correu
electrònic
maribel_martinez@iecisa.com
Quart. Comunicar el present acord al departament de Serveis Econòmics d’aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Cinquè. 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 calguin per executar
els presents acords.
Sisè. Publicar aquesta contractació de l’Acord Marc en el Perfil del contractant del Consell
Comarcal i registrar el contracte en el RPC.
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 d’informàtica,

Intervingut i Conforme
L'interventor

Víctor Martínez Puga,

Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
La secretària,
Cristina Pou Molinet

8.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a convocatòria 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 2020-2021.
Fets
1-El 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.
2.-El Decret 219/1989 d’1 d’agost va establir la delegació de determinades competències de
la Generalitat en matèria d’ensenyament a les comarques. L’article 8 d’aquest Decret
estableix que l’assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals
serà objecte de conveni individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent
comarca.
3.-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 docents 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.
4.-En atenció a l’anterior, en data 18 de juliol de 2016, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà van subscriure el conveni per
a la delegació de competències per a la gestió del transport escolar i per a la gestió del
servei de escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. El citat
conveni contempla la concessió de beques als alumnes que compleixin els criteris i requisits
que estableix «el grup de treball». Aquest grup de treball està constituït per representants
dels Consells Comarcals, de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis
de Catalunya i el Departament d’Educació.
5.- Així doncs cal definir i regular la tramitació per a la concessió de l’atorgament dels 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 2020-2021.
6.-Vistos els criteris per l’atorgament 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 2020-2021, emesos pel Director General d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa del Departament d’Educació.
7.-Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de Cultura i Ensenyament, segons el qual
proposa l’aprovació de la convocatòria dels 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 2020-2021.
8.- Vist l’aprovació incial amb data 25 de maig de 2020 de les bases annexes que regulen la
concessió 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 2020-2021.
9.-Vist la proposta de la consellera d’ensenyament segons el qual proposa l’aprovació de la
convocatòria dels 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 2020-2021.
10.-Existeix un informe d’intervenció de data 8 de juny de 2020 que planteja l’objecció:
«Que existeixen i estan aprovades les bases reguladores de la subvenció, i que, si s’escau,
han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM
2008 18.1.A) Art.17 LGS). Atès que l’incompliment s’inclou en els supòsits establerts als
articles 216 del TRLRHL i 12.3 del RCI, procedeix a la SUSPENSIÓ de la tramitació de
l’expedient fins que s'esmentin les incidències indicades o es resolgui la discrepància de
conformitat amb el procediment previst als articles 217 i 218 del TRLRHL i 15 del RCI
- Així mateix formula les observacions següents, sense que tinguin, en cap cas, efectes
suspensius en la tramitació de l'expedient:
Que existeix un compromís de finançament plurianual emparat pel Conveni de col·laboració
2016-2022 relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de
transport i del servei de menjador, formalitzat el dia 26 de juliol de 2016, però s’ha de posar
de manifest que no consta que s’ha formalitzat l’addenda anual que actualitza i consolida
aquest finançament.»
I existeix un altre informe d’ensenyament que diu : »- No obstant les objeccions exposades
anteriorment de d’intervenció, l’Àrea d’Ensenyament proposa que es continuï amb la
tramitació de l’expedient:
- Les bases han estat aprovades inicialment per acord de Ple en sessió de data 26 de maig
de 2020 i publicades al BOP en data 2 de juny de 2020. El termini d’informació pública
s’acaba el 2 de juliol. En aquesta data la majoria d’escoles estaran tancades per haver
acabat el curs escolar i no tornaran a obrir fins el 1 de setembre.
Aquest fet dificulta que els alumnes puguin sol·licitar la beca menjador pel curs 20-21 durant
el període de juny que les escoles estan obertes, doncs el punt de referència de les famílies
son els centres escolars on estan matriculats. Si les sol·licituds no es presenten durant

aquest període, la tramitació no haurà acabat pel 14 de setembre data que s’inicia el curs i
el menjador escolar.
Si aquest fet s’afegeix que estem en un període de crisi econòmica conseqüència de la
COVID 19, els infants mes perjudicats resultaran ser els mes vulnerables.»
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.

•

El 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

•

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

•

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General
de Subvencions.

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

•

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

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d’ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD
Primer.-Resoldre la discrepància de conformitat amb el criteri de l’Àrea d’ensenyament,
continuant amb la tramitació de l’expedient
Segon.-Proposar l’aprovació de la convocatòria de concessió 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 2020-2021, una vegada
aprovades definitivament les bases mencionades a l’apartat anterior.
Tercer.- Proposar l’autorització i disposició de la despesa de 1.486.896,26 € per atendre les
despeses esmentades amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.3263.48000. La quantia de
582.930,86 € pel període de setembre i octubre de 2020, del pressupost de 2020; la quantia
de 312.576,00€ pel període novembre i desembre de 2020 i la quantia de 591.389,40 € pel
període de gener a juny de 2021, del pressupost de 2021; per a la concessió dels esmentats
ajuts.
Per l’exercici 2021 la despesa resta condicionada a l'existència del crèdit adequat i suficient a
l’aplicació 35.3263.48000.
Quart.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant les publicacions
corresponents. 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, havent-se de publicar el text íntegre de les mateixes.
Cinquè.- Facultar indistintament la presidenta i gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.
Sisè.- Donar-ne trasllat a l’àrea de serveis econòmics d’aquest consell per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La Consellera delegada de l'àrea d’Ensenyament,
Júlia Gil Vilar
En dono fe,
La secretària,
Cristina Pou Molinet

R/N:// (Núm. Exp:2020/619)

9.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament d'Albanyà per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.Fets
Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament l’11 de desembre de 2012 la
creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de planificar
i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal.
L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada
en marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica.
Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des
de 2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les
necessitats dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren.
Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016, va aprovar un nou conveni marc entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i
sigui d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.
L'Ajuntament d'Albanyà va aprovar en data 7 de març de 2020 l'adhesió al nou conveni de
col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o
participa, d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient s’ha informat favorablement la
present resolució.
Fonaments de dret

•
•
•
•
•
•
•

•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 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).
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 COVID19, 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 la present Resolució 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]

Per tot això, proposo a la Junta de govern:
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració annex per a la prestació del servei de
comptabilitat energètica municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament d'Albanyà.
Segon.- Informar, en qualsevol cas, el Registre de Convenis de la Generalitat del Conveni
subscrit (Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern).
Tercer.- Publicar el conveni íntegre tant al BOP com al DOGC, de conformitat amb el que
estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.
Quart.- Publicar el present conveni al portal de transparència de la pàgina web
www.altemporda.org, per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè.- Facultar indistintament la presidenta Sra. Sònia Martínez i Juli, i el gerent, Sr.
Josep Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar
el present acord.

Sisè.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament d'Albanyà per al seu coneixement i als efectes
adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Carles Fortiana i Costa

En dono fe
La secretària

Cristina Pou i Molinet

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya 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.

R/N://ag (Núm. Exp:2020/630)

10.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga per a la prestació del servei de Comptabilitat
Energètica municipal.-

Fets.Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament l’11 de desembre de 2012 la
creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de planificar
i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal.
L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada
en marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica.
Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des
de 2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les
necessitats dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren.
Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016, va aprovar un nou conveni marc entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i
sigui d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.
L'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga va aprovar en data 31 d’octubre de 2019 l'adhesió
al nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o
participa, d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient s’ha informat favorablement la
present resolució.

Fonaments de dret
•
•
•
•
•
•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 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).

•

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 COVID19, 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 la present Resolució 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

Per tot això, proposo a la Junta de govern:
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració annex per a la prestació del servei de
comptabilitat energètica municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de SANT LLORENÇ DE LA MUGA.
Segon.- Informar, en qualsevol cas, el Registre de Convenis de la Generalitat del Conveni
subscrit (Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern).
Tercer.- Publicar el conveni íntegre tant al BOP com al DOGC, de conformitat amb el que
estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.
Quart.- Publicar el present conveni al portal de transparència de la pàgina web
www.altemporda.org, per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Cinquè.- Facultar indistintament la presidenta Sra. Sònia Martínez i Juli, i el gerent, Sr.
Josep Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar
el present acord.
Sisè.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga per al seu coneixement i
als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Medi ambient,

Carles Fortiana i Costa
En dono fe,
La secretària,

Cristina Pou i Molinet
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya 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.

R/N:02/CP/cn (Núm. Exp:2020/679)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a comparèixer en concepte de demandat en el procediment judicial recurs
ordinari 62/2020, que es segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Girona,
fruït de la demanda interposada per SOREA, SAU
Fets
Havent vist el recurs contenciós administratiu núm. 62/2020, interposat davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona (UPSD cont. Administratiu 1, en data 2 de març
de 2020, per part de SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, contra
l’acord de Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de data 23 de desembre de 2019, pel
qual s’acorda desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per SOREA, SAU
contra l’acord del Ple del Consell Comarcal de data 28 de març de 2017, en relació al canvi
de gestió indirecta a directa del servei d’abastament d’aigua potable en alta a diversos
municipis de la comarca, mitjançant l’adhesió a l’empresa pública plurimunicipal FIGUERES
DE SERVEIS, SA (FISERSA).
Havent vist la reclamació de tramesa d’expedient administratiu corresponent, registrada
d’entrada amb el núm. 4477, data 15 de maig de 2020, per part del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona.
Fonaments de dret
-

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya.

-

Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

-

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

-

Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial.

-

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 la present Resolució 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]

Per tot això, la Junta de Govern adopta per unanimitat el següent acord:
ACORD
Primer.- Comparèixer com a demandada en el procediment recurs ordinari 62/2020 que se
segueix en el jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, a instància d’un recurs
presentat per SOREA, SAU.
Segon.- Designar el Sr. Francisco Luis Muñoz Cameo com a lletrat en defensa dels interessos del Consell Comarcal, i als procuradors dels tribunals, Sra. M. Àngels Vila Reyner, Sra.
Coral·lí Peix Feliu, Sra. Rosa M. Bartolomé Foraster, Sra. Elisabeth Hernández Vilagrasa i Sr.
Pablo Sorribes Calle.
Tercer.- Remetre l’expedient complet degudament diligenciat, foliat i indexat al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona.
Quart.- Fer constar que no es té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos
administratius en els que puguin concórrer els supòsits d’acumulació que disposa el capítol
III de la LJCA (art. 38).
Cinquè.- Notificar els acords anteriors a FISERSA per tal que en el termini de nou dies puguin personar-se en les actuacions com a interessada.
Sisè.- Notificar els presents acords al Jutjat per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Figueres, a la data de la signatura electrònica
La presidenta

Certifico:
La secretària accidental

Sònia Martínez Juli

Francesca Falcó Roig

