R/N: 07/CC/lf (Núm. Exp: 2021/849)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient número 2021/849 relatiu a l’acceptació de la subvenció per a la contractació en
pràctiques de joves beneficiaris a la Garantia Juvenil 2021, en el marc de la convocatòria
Joves en pràctiques 2021 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Antecedents de fet

1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant Decret de Presidència de data 7 de juny
d’enguany va acordar sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una subvenció per
el projecte Joves en Pràctiques 2021-22 , d’acord amb la resolució TSF/1556/2021, d'11 de
maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, publicada al DOGC número 8418 de data
26/05/2021. La quantitat sol·licitada era de 44.000,00 euros.
Per resolució de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de data 29/07/2021,
registre d’entrada número 2021-10734 s’ha atorgat una subvenció finalista al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà per import de 44.000,00 euros, per dur a terme el projecte Joves
en Pràctiques 2021-22, amb número d’expedient SOC048/21/000473.
Aquesta subvenció no consta en el pressupost inicial aprovat de l'any 2021.
Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.
El termini per justificar aquesta subvenció és el 28 d’abril de 2022.
2.- En data 30 de juliol d’enguany s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea
de Promoció Econòmica.
3.- La present proposta de Decret del conseller de l’àrea és en els mateixos termes que la
resolució que s’adopti.

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

administracions públiques.
•

Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic. Llei de l’organització comarcal de
Catalunya (TRLOCC).

•

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

•

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/1556/2021, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any
2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.

•

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidenta del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà de conformitat amb l’article 13.1 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya.

Proposta de Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per import de 44.000,00 euros per al finançament
de despesa corrent i per al projecte Joves en Pràctiques 2021-22.

Segon.- Consignar l’import de 44.000,00 euros a l’aplicació pressupostària 65.45107 GENCAT SOC JENP 21 SOC048/21/000473

Tercer.- Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

Quart.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució del present Decret.

Cinquè.- Ratificar la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern.

Sisè.- Notificar aquesta acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb
indicació dels recursos corresponents.

Setè.- Comunicar a les àrees de Promoció Econòmica, Recursos Humans i als Serveis
Econòmics aquest Decret per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Resolució

En ús de les facultats conferides a aquesta Presidència per l’article 13 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal
de Catalunya i l’article 132 del Reglament Orgànic Comarcal del CCAE aprovat definitivament

i publicat al BOP núm. 196, de data 9 d’octubre de 2015, es dona la conformitat a la present
proposta que es converteix en resolució.

Peu de recurs
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 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 president,

En dono fe
El secretari,

Sònia Martínez Juli

CRISTINA POU MOLINET

R/N: 14/RG/ama (Núm. Exp: 2021/575)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient número 2021/575 relatiu a l'acceptació de la cessió i l'aprovació del conveni de
cessió d’ús de l’immoble situat a la plaça Llevant núm. 3 de Roses de titularitat de l’Ajuntament
de Roses al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, destinat a habitatge per a situacions
d’emergència social.
Fets
1- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, atenent els principis rectors i els drets
en l’àmbit dels serveis socials establerts a l’article 24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
regula i ordena el sistema de serveis socials en base a les competències exclusives en aquesta
matèria
2- En la regulació de l’àmbit competencial i organitzatiu, aquesta Llei, disposa que correspon
als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per
altres administracions, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic
corresponent, i preveu que les comarques supleixin els municipis de menys de vint mil
habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests
municipis.
3- L’Ajuntament és competent en matèria de serveis socials en virtut de l’article 25.2.e) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (“LBRL”), l’article 66.3.k) del 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”) i l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials (“LSS”).
4- Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta, de forma supletòria i per ministeri de la
llei, a favor de l’Ajuntament, determinats serveis socials bàsics i altres serveis complementaris,
d’acord amb allò establert a l’article 31.2 de la LSS i el Contracte Programa signat amb el
Departament de Treball, Afers social i Famílies en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
5- Que l’Ajuntament i el CCAE comparteixen objectius en matèria de serveis socials i estan
interessats en el foment de projectes i programes específics de caràcter complementari als
serveis socials bàsics, considerant convenient la seva gestió, direcció i coordinació des dels

serveis comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema
de serveis socials capaç de consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el territori.
6- Que per acord de Ple, adoptat en sessió ordinària de data 27 de febrer de 2020, s’acorda
iniciar expedient per a la cessió de l’ús gratuïta de l’habitatge situat a la plaça Llevant, núm.
3 pis 4, pta 3, de Roses, a favor del Consell Comarcal de ‘Alt Empordà, per a destinar-lo a
habitatge per a situacions d’emergència social.
7- Que l’Ajuntament de Roses, per acord de Ple de data 27 de gener de 2021 aprova el
conveni de cessió i cedir l’ús gratuïtament durant 15 anys al Consell Comarcal d’un immoble
situat a la plaça Llevant, núm. 3, pis 4, pta 3 de Roses titularitat de l’Ajuntament de Roses, a
favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, perquè sigui destinat a habitatge per a situacions
d’emergència social.
8- D’acord amb la nota simple registral, el bé immoble objecte de cessió es troba lliure de
càrregues, pel que fa a la finalitat a la que es destinarà.
9- En data 20 d’abril de 2021 s’ha emès l’informe favorable de la Directora de l’Àrea de
Benestar en el qual proposa l’acceptació de la cessió i l'aprovació del conveni de cessió d’ús
de l’immoble situat a la plaça Llevant núm. 3 de Roses de titularitat de l’Ajuntament de Roses
al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, destinat a habitatge per a situacions d’emergència social.
10- En data 9 d’agost de 2021, la Tècnica d'Administració General, del Servei jurídic del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable.
Fonaments de dret

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant, LRJSP).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, LRBRL).
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 (en endavant, TRLMRLC), en particular els articles 211 i
212.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (en endavant, RD 781/1986).
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (en endavant, ROF).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (en endavant, ROAS).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (en endavant, LPACAP).
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (en endavant, TRLOCC).
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (en endavant, Llei 19/2014).

•
•

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals (en endavant, Decret 336/1988), en particular els articles 72 y ss.
De manera supletòria, el Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova al
Reglament de Béns de les Entitats Locals (en endavant, Real Decret 1372/1986), en
particular l’article 12.

Proposta d’acord per la Junta de Govern
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern
Primer. Acceptar l’ús gratuït de l’immoble situat a la plaça Llevant núm. 3 de Roses cedit
per l’Ajuntament de Roses al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, perquè es destini a
habitatge per a situacions d’emergència social, per un termini de 15 anys, a comptar des de
la data de formalització del conveni de cessió.
La descripció del bé que es cedeix és la següent:
Situació → Habitatge de la Plaça Llevant núm. 3 esc A pis 4 porta 21
Inscripció Registral → finca 6726 tom 3069 llibre 667 foli 167
Referència cadastral → 5090115EG1759S0021QP
Superfície → 65 m2
Codi de bé de l’inventari municipal → 3613
Segon. Aprovar el conveni de cessió de l’ús de dit habitatge que figura anteriorment, el qual
haurà de formalitzar-se electrònicament.
Tercer. Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució dels presents acords.
Quart. Notificar a l’Ajuntament de Roses aquest acord amb indicació dels recursos
corresponents.
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 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,
Àlex Hernández Gonzàlez

R/N:14/JM/mr (Núm. Exp:2021/312)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient número 2021-312 relatiu a la rectificació d’error material en l’adjudicació i
pagament dels premis del 20è Concurs Comarcal de Cartells Dia Mundial sense tabac de l’any
2021

Antecedents de fets
1- A la Junta de Govern, en sessió de data 20 de juliol de 2021, es va aprovar l’adjudicació i
pagament dels premis del 20è Concurs Comarcal de Cartells Dia Mundial sense tabac de l’any
2021
2- El Consell Comarcal detecta un error en el nº de DNI de la guanyadora del concurs Mariam
Chichaoui essent el correcte 41688878K
3- Aquest error s’ha d’esmenar en virtut de l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que diu «2. Les
administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes».
4- El Gerent ha informat favorablement a la rectificació material de l'error detectat.

5- La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.

Fonaments de dret

•

Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Proposta d'acord de la Junta de Govern Local
Per tot això, es proposa a l'òrgan col.legiat corresponent Junta de Govern Local:
Primer.- Rectificar l'Acord de la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2021, en els punts
resolutiu primer, on deia:
“Adjudicar els premis segons es desprèn de l'acta del Jurat reunit en data 24 de
2021 i que queda reflectit de la següent manera:

Nom i Cognoms

maig de

Quantitat

1r Premi

Marina Altisent Padró amb
DNI 41.568.132W (Institut de
Vilafant)

100,00 €

Centre Guanyador

Institut de Vilafant

300,00 €

1r Accèssit

Júlia Morales Pifarré amb DNI
41.594.276H (Institut de
Castelló d’Empúries)

30,00 €

2n Accèssit

Mariam Chikhaoui amb NIE
X7360140W (institut Ramón
Muntaner)

30,00 €

I ha de dir:
“Adjudicar els premis segons es desprèn de l'acta del Jurat reunit en data 24 de
2021 i que queda reflectit de la següent manera:

maig de

Nom i Cognoms
r

Quantitat

1 Premi

Marina Altisent Padró amb
DNI 41.568.132W (Institut de
Vilafant)

100,00 €

Centre Guanyador

Institut de Vilafant

300,00 €

1 Accèssit

Júlia Morales Pifarré amb DNI
41.594.276H (Institut de
Castelló d’Empúries)

30,00 €

2n Accèssit

Mariam Chikhaoui amb NIE
41.688.878K (institut Ramón
Muntaner)

30,00 €

r

Segon.- Notificar als interessats aquest acord amb indicació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar a l'Àrea d'Intervenció de Serveis Econòmics aquest acord per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

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 Benestar Social,

Àlex Hernàndez Gonzàlez

R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2020/699)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DE LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL
Identificació de l’expedient

Aprovar el reintegrament de la subvenció de prevenció d’incendis referent al conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Diputació de Girona per a l'any
2020

Fets
1. La Diputació de Girona disposa d’un servei de prevenció d’incendis amb diferents línies
de servei que van des de la redacció dels plans de delimitació per a la prevenció
d’incendis en nuclis habitats fins a l’execució i manteniment d’aquestes franges de
prevenció.
2. En data 9 de juny del 2020, la Junta de Govern Local del CCAE va aprovar el conveni
amb la Diputació de Girona per tal d’encarregar-li la redacció o modificació dels plànols
de delimitació de les franges de prevenció d’incendis dels municipis de l’Alt Empordà.
3. En el marc del conveni de col·laboració anual entre els dos ens supramunicipals, la
Diputació de Girona atorga una subvenció per al finançament del servei comarcal de
prevenció d’incendis de 17.821,78 €, que suposa una subvenció màxima del 50% de la
despesa. La justificació es realitza a través d’una memòria de les accions fetes i
l’acreditació de la despesa total.
4. El Consell Comarcal disposava, l’any 2020 i fins al juny de 2021, d’un tècnic de protecció
civil. Entre les funcions del tècnic s’inclouen les accions de prevenció d’incendis que
puguin complementar els serveis de la Diputació en aquest àmbit.
5. Arrel de la situació extraordinària de pandèmia per la Covid-19, durant aquest període
de 2020 la dedicació tècnica de protecció civil va haver de variar per intervenir amb la
situació d’emergència. Aquest fet va provocar que no es poguessin portar a terme
accions de prevenció d’incendis tal i com s’havia fet en anys anteriors. La memòria
doncs, inclou les accions realitzades però no corresponen a l’àmbit específic de la

prevenció d’incendis. Aquesta només es veu reflectida en la redacció dels DUPROCIMs
dels municipis en l’apartat d’incendis.
6. La memòria no ha estat doncs acceptada per la Diputació de Girona com a acreditació
de les tasques realitzades durant el 2020 en prevenció d’incendis.
7. Per l’any 2021, l’àrea de medi ambient ha contractat la redacció de 5 plans de
manteniment de franges de delimitació de prevenció d’incendis per a municipis que ho
necessitaven per a planificar tasques de manteniment. Aquesta és una acció específica
de prevenció d’incendis.
8. D’altra banda, s’està planificant una acció de comunicació o sensibilització sobre
aquesta temàtica que s’incorporarà als mitjans de comunicació digitals de l’àrea de
medi ambient.
9. Es plantejaran més accions a partir de l’octubre de 2021 amb la probable incorporació
d’un nou tècnic de protecció civil.
10. En data 27 de juliol de 2021 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea
de Medi Ambient.
11. La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present
Proposta d’acord.
12. Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

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 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

•

Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.

•

Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei General de
Subvencions.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

ACORD

Primer.- Aprovar el reintegrament d’una part de la subvenció del conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Diputació de Girona pel servei de prevenció
d’incendis de l'any 2020 per un import de 17.821,78 €. Aquesta devolució anirà amb càrrec
a l’aplicació pressupostària d’ingressos 45.46100 del pressupost vigent atès que no s’han
pogut acreditar les accions de prevenció d’incendis per aquest període.

Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels interessos de
demora que ascendeixen a 598,74 € tal i com s’indica a la notificació de la Diputació de
Girona adjunta a l’expedient. Aquest import anirà a càrrec de l’aplicació de despesa
20.9201.22699 despeses diverses serveis generals.
Tal i com consta a la notificació enviada per la Diputació de Girona en data 21 de juliol de
2021 aquests imports s’hauran de fer efectiu mitjançant ingrés o transferència bancària a
l’entitat CAIXABANK SA, en el compte corrent amb número ES11 2100 0002 5602 0166 8489.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’àrea d'Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació
de Girona,

Quart.- Comunicar-ho a l’àrea de Serveis econòmics per al seu coneixement i als efectes
adients

Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució del 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.

R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/1243)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DE LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL
Identificació de l’expedient

Aprovar el document de planificació d’accions de comunicació relacionades amb el Centre de
tractament de residus Fase 2 i incloses a la subvenció de l’Agència de residus de Catalunya.

Fets

1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà està treballant en la construcció del Centre de
tractament de residus i la seva execució es realitza en dues fases. La primera fase es varen
construir les plantes de tractament de residus de resta i FORM i es va ampliar l’abocador
controlat. La segona fase inclou les actuacions complementàries que són objecte de la
subvenció.
1/ Obres i equipaments per a un centre logístic de gestió de residus municipals, incloent-hi:
•

Un edifici administratiu de coordinació i comunicació ambiental.

•

Una deixalleria comarcal.

•

Una planta de desballestament de residus voluminosos i preparació per a la seva
valorització.

•

Una caseta de control, magatzem de bicicletes i barreres d’accés.

2/ Un conjunt d’actuacions de millora tècnica i ambiental del CTRM, incloent-hi:
3/ Despeses associades a enginyeria, assistència tècnica, llicències, seguretat i salut i control
de qualitat, comunicació, gestió informàtica i altres despeses relacionades.
2.- L’àrea de Medi ambient, amb l’objectiu de planificar les accions de comunicació
relacionades amb la construcció i posada en marxa del CTR Alt Empordà, va redactar un
document de Proposta d’accions per a la comunicació i visites a la instal·lació. Aquest
document es va aprovar per la Junta de govern el 15 de novembre de 2016.

3.- Un cop finalitzat el conveni de finançament de la construcció de la fase 1 del CTR , i amb
l’objectiu de sol·licitar la subvenció per a l’execució de la segona fase del complex de residus,
aquest document es va actualitzar. A 1 de gener de 2019 s’havien realitzat i justificat una part
de les accions previstes, i es va detallar el pressupost restant.
4.- El pressupost per executar per a les accions de comunicació i de gestió informàtica és de
104.700,45 €. Aquesta partida està inclosa en l’atorgament de la subvenció de l’Agència de
residus de Catalunya de data 21 de setembre de 2020 i acceptada pel Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.
5.- Des de la data de sol·licitud de la subvenció ( maig 2019) fins a l’actualitat s’han realitzat
algunes activitats de comunicació relacionades amb el CTR fora del marc de la subvenció. Les
dinàmiques engegades fins avui, amb la infraestructura de la que es disposa, també han
permès fer una valoració de l’estratègia comunicativa engegada. Per aquesta raó és important
reconsiderar les accions de comunicació i actualitzar-les mantenint els objectius i el pressupost
previst.
6.- Vist el Document de planificació de les accions de comunicació i gestió i ¡informàtica
actualitzat i redactat per la cap de l’àrea de medi ambient.
7.- Tenint en compte que aquest pressupost de 104.700,45€ està consignat a les partides
45162362901 i 45162362600 del pressupost del 2020, i s’està treballant en una modificació
d’aquestes partides per a poder realitzar adequadament el control de la despesa, passant
aquesta quantitat a la nova partida: 45.1623.22711 ACTUACIONS INFORMÀTIQUES I
COMUNICACIÓ.
D’altra banda, el termini de justificació de la subvenció atorgada és el 31 de desembre de
2023.
8.- En data 3 d’agost de 2021 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea de
Medi Ambient.
9.- La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.

Fonaments de dret

•

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

•

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

•

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.

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

•

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.

•

Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Aprovar el document d’Accions de comunicació i informàtiques relacionades amb la
construcció de la fase 2 de la construcció del CTR Alt Empordà i que seran objecte de
justificació a la subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya en el marc d’aquest projecte.
Aquestes accions tenen un pressupost total de 104.700,45€ i consignació pressupostària.

Segon.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució dels presents acords.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2018/1656)
JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DE LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de serveis per la prestació del servei de representant a
tarifa o mercat a la planta de generació de l'abocador comarcal controlat de Pedret i Marzà
en el mercat organitzat d'electricitat espanyol .- Continuïtat en la prestació del servei.

Fets

1.- La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data en data 25 de juny de
2019, va adjudicar a l’empresa Nexus Energia S.A amb CIF núm. A62332580 el servei de
representant a tarifa o mercat a la planta de generació de l'abocador comarcal controlat de
Pedret i Marzà en el mercat organitzat d'electricitat espanyola. Aquest representant és
obligatori per tal de poder procedir a la venda d’energia que genera l’abocador al mercat.
2.-El contracte es va formalitzar el 28 de juny del 2019 i la seva execució va entrar en vigor
al dia següent de la signatura dels poders notarials, que van ser signats el 23 de juliol de
2019, i tenia una durada de dos anys, per tant finalitzava el 23 de juliol de 2021.
3.- Així doncs, el servei de representant a tarifa o mercat a la planta de generació de
l'abocador comarcal controlat de Pedret i Marzà en el mercat organitzat d'electricitat espanyol
és un servei essencial del Consell Comarcal, la qual cosa fa del tot indispensable que es
continuï prestant el servei fins al 23 de juliol de 2022, data en la qual finalitzaria la primera
pròrroga contractual.
4. En data 27 de juliol de 2021 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea
de Medi Ambient en el qual proposa la pròrroga contractual per un període d’un any, atès el
caràcter essencial i obligatori del servei i que aquest s'ha prestat de forma satisfactòria.
5. En data 3 d’agost de 2021 la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea
de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic en què es conclou
que ens trobem davant d’un termini vençut, i com a tal improrrogable, però, atès el caràcter

essencial i obligatori del servei i la necessitat de la seva continuïtat, ens trobem davant d’un
supòsit de continuació forçosa de la prestació d’aquest, en virtut de l’art. 235.a) ROAS.
6. Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret
•

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), modificat pel Reial
Decret 773/2015, de 28 d'agost.

•

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007.

•

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

•

Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), en particular, l’article 235.a).

•

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).

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer. Requerir a l’empresa NEXUS Energia SA, amb amb CIF A62332580 adjudicatària del
contracte de serveis per la prestació del servei de representant a tarifa o mercat a la planta
de generació de l'abocador comarcal controlat de Pedret i Marzà en el mercat organitzat
d'electricitat espanyol que continuï prestant el servei, per un import de 2.698,14 €, IVA inclòs,
en els seus propis termes i pel termini d’un any, de manera que els efectes administratius i
econòmics d’aquesta seran fins al 23 de juliol de 2022, data en la qual finalitzaria la primera
pròrroga contractual.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la present pròrroga de contractació, per
un import total de 1.349,07 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 45 1623 22699 del
pressupost vigent amb la periodificació següent:

Juliol 2021 – Desembre 2021

1.349,07 € IVA inclòs

Gener 2022 – Juliol 2022

1.349,07 € IVA inclòs

Per a l’exercici 2022 resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
corresponents pressupostos.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos corresponents

Quart.- Comunicar aquest acord a l’àrea de serveis econòmics d’aquest Consell Comarcal per
al seu coneixement i als efectes adients.

Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució del 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 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.

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2021/522)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DE LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de comunicació i gestió de les xarxes socials de
la campanya " l'Empordà als aparadors".- Adjudicació.-

Antecedents de fet
Per acord de la Junta de Govern de data 8 de juny de 2021 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei de comunicació i de gestió de les xarxes socials de la campanya
«l’Empordà als Aparadors» ; es van aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació per
procediment obert simplificar abreujat i tramitació ordinària, amb un pressupost base de
licitació de 4.712,95€, IVA exclòs, que més 989,72€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total
de 5.702,67€, i una durada de 8 setmanes.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 1 de juliol de 2021,
es va presentar una única oferta per part del Sr. Josep Perez González, amb NIF núm.
43425470K.
La Cap de l’àrea de Promoció Econòmica ha emès informe de data 15 de juliol de 2021 en
què proposa l’adjudicació del contracte a favor del Sr. Josep Pérez González.
L’esmentat licitador figura inscrit al RELI
La Tècnica d’Administració General, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria, informa
favorablement el contingut de la presenta proposta d’acord.
Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció
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.
•
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
•
L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern Local,
d’acord amb el Decret de Presidència amb número 2019/228, de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, el conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica proposa a la Junta de
Govern:

Primer.- Adjudicar el contracte del servei de comunicació i de gestió de les xarxes socials de
la campanya «l’Empordà als aparadors» a favor del Sr. Josep Perez González, amb NIF núm.
43425470K, per un import de 5.566,00€, dels quals 4.600.00€ es corresponen al preu del
contracte i 966,00€ a l’IVA.
La durada del contracte serà de vuit setmanes a comptar des del 30 de setembre de 2021 i
es podrà prorrogar l’any 2022 per la mateixa durada i el mateix període.

Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import de 5.566,00€,
amb càrrec a l’aplicació 65.4331.22600 del pressupost vigent.

Tercer.- Establir que el contracte es perfeccionarà amb la signatura de l’acceptació de la
notificació de l’acord d’adjudicació i el retorn del document signat en el termini de tres dies
hàbils.
Quart.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Carme Capallera Arnau, cap de
l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal.

Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea de serveis econòmics del
Consell Comarcal.
Sisè.- Publicar l’adjudicació 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 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.

R/N:/OS/NO/sg (Núm. Exp:2021/598)
JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DE LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL

Identificació de l’expedient

Expedient 2021/598 relatiu a la contractació de les obres del Centre interpretatiu del llagut
català i el seu accés de Colera, dins l’operació de «Conservació, foment i desenvolupament
del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà», en el marc PO FEDER de Catalunya 20142020, Eix 6. Aprovació Pla de Seguretat i salut.

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 3 d’agost de 2021 es va adjudicar el contracte de
les obres del Centre interpretatiu del llagut català i el seu accés de Colera, dins l’operació de
«Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà»,
en el marc PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, a favor de l’empresa REHATEC
ZENIT S.L.
El corresponent contracte es va signar en data 19 d’agost de 2021.
L’empresa REHATEC ZENIT S.L. ha redactat el Pla de seguretat i salut de l’obra.
El Coordinador de seguretat i salut de l’obra en data 19 d’agost de 2021 ha informat
favorablement l’esmentat document.
Atès que l’informe té el vist i plau de la Cap del Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.
La present proposta del Conseller de l’Àrea és en els mateixos termes que la resolució que
s’adopti.

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.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres del Centre interpretatiu del llagut
català i el seu accés de Colera, dins l’operació de «Conservació, foment i desenvolupament
del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà», en el marc PO FEDER de Catalunya 20142020, eix prioritari 6, redactat per l’empresa REHATEC ZENIT S.L.

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 REHATEC ZENIT S.L., adjudicatària del
contracte i a l’ajuntament de Colera.

Quart.- Autoritzar indistintament la Presidenta 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

R/N:/OS/NO/sg (Núm. Exp:2020/1691)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DE LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL

Identificació de l’expedient

Expedient 2020/1691 relatiu a la contractació de les obres d’urbanització de la placeta de
Sant Antoni del centre històric de Navata, dins l’operació de «Conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà», en el marc PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, Eix 6. Aprovació Pla de Seguretat i salut.

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 13 de juliol de 2021 es va adjudicar el contracte de
les obres d’urbanització de la placeta de Sant Antoni del centre històric de Navata, dins
l’operació de «Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt
Empordà», en el marc PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, a favor de
l’empresa CONSTRUCCIONS NARCIS MATAS S.L.
El corresponent contracte es va signar en data 21 de juliol de 2021.
L’empresa CONSTRUCCIONS NARCIS MATAS S.L. ha redactat el Pla de seguretat i salut de
l’obra.
El Coordinador de seguretat i salut de l’obra en data 12 d’agost de 2021 ha informat
favorablement l’esmentat document.
Atès que l’informe té el vist i plau de la Cap del Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.

La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.
La present proposta del Conseller de l’Àrea és en els mateixos termes que la resolució que
s’adopti.

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.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres d’urbanització de la placeta de Sant
Antoni del centre històric de Navata, dins l’operació de «Conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà», en el marc PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, redactat per l’empresa CONSTRUCCIONS NARCIS
MATAS S.L.
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 CONSTRUCCIONS NARCIS MATAS S.L.,
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

R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2020/1658)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DE LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a les obres de pintura de les façanes de l'edifici del Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) l'Albera (lot 2).- Aprovació del Pla de seguretat i salut.-

Antecedents de fet
Per acord de la Junta de Govern de data 26 de gener de 2021 es va aprovar l’expedient de
contractació de les obres de manteniment per pintar l’interior de la seu del Consell Comarcal
i les façanes del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) L’Albera; es van aprovar el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores del
contracte i es va disposar convocar la licitació de les obres, per procediment obert simplificat
abreujat i tramitació ordinària, dividides en dos lots.
Lot 1: Pintura interior de la seu del Consell Comarcal
Lot 2: Pintura de les façanes del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) L’Albera
Per acord de la Junta de Govern de data 26 de gener de 2021 es va adjudicar el lot 2,
corresponent a les obres de pintura de les façanes de l'edifici del Centre Residencial d'Acció
Educativa (CRAE) l'Albera, a favor de l'empresa GERMI REVESTIMENTOS SL, amb NIF
B65467458.
El contracte amb l’empresa GERMI REVESTIMENTOS SL s’ha perfeccionat amb la remissió al
Consell Comarcal de l’acceptació de la notificació de l’adjudicació del contracte.
L’empresa GERMI REVESTIMENTOS SL ha redactat el Pla de seguretat i salut de l’obra.
El coordinador de seguretat i salut de l’obra, en data 2 d’agost de 2021, ha informat favorablement l’esmentat document.

La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present proposta d’acord.

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.

•

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

Proposta d'acord de la Junta de Govern Local
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de pintura de les façanes de l'edifici
del Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) l'Albera.
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 GERMI REVESTIMENTOS SL, adjudicatària del
contracte.
Quart.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució dels presents acords.
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.

