
R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2022/826)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis d'atenció psicològica a adolescents en situació

de  vulnerabilitat  i  a  les  seves  figures  parentals.  Requeriment  de  documentació  previ  a

l'adjudicació.-

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2022 es va aprovar l’expedient de

contractació dels serveis d’atenció psicològica a adolescents en situació de vulnerabilitat i a

les seves figures parentals i es va disposar convocar la licitació, per procediment obert i

tramitació ordinària,  amb un pressupost base de licitació de 74.416,32€, IVA inclòs, dels

quals 67.651,20€ corresponen al preu del contracte i 6.765,12€ a l’ d'IVA (10%),  i  una

durada de tres anys.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 8 de juliol de 2022

es va presentar una única oferta per part del Sr. Àlex Araujo Torroella.

La  Mesa  de  Contractació,  reunida  en  sessió  de  data  6  d’octubre  de  202,  va  proposar

l’adjudicació del contracte a favor del Sr. Àlex Araujo Torroella

El Sr. Alex Araujo Torroella no figura inscrit en cap registre oficial de licitadors

La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrit  a  l’àrea  de  Secretaria,  informa

favorablement la present proposta d’acord.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

• Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques



• Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en allò que no s’oposi a la llei.

• Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en matèria  de  contractació
pública, en allò que no s'oposi a la llei.

• L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern

ACORD

Per tant, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social proposa a la Junta de Govern:  

Primer.- Requerir el Sr. Àlex Araujo Torroella perquè en el termini de deu dies hàbils a

comptar  des  de  l’endemà de  la  notificació  del  present  acord  presenti  la  documentació

següent:

• Còpia del DNI

• Document acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social

• Documentació acreditativa del volum de negocis dels darrers tres anys conclosos 

• Relació  dels  treballs  realitzats  en  el  curs  dels  darrers  tres  anys,  de  la  mateixa

naturalesa als de l’objecte del contracte, amb indicació del seu import, acompanyada

dels certificats de bona execució (mínim exigit: 15,785,28€).

• Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva per import de 3.350,00€

Segon.- Notificar el present acord al Sr. Àlex Araujo Torrella 

Tercer.- Facultar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent  perquè  realitzin  tants  actes  i

gestions com calguin per a l’execució del present acord.

RECURSOS

Aquest resolució no es pot impugnar ja que es tracta d’un acte de tràmit no qualificat

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:07/DC/ns  (Núm. Exp:2022/1308)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació         de         l’expedient  

Expedient número 2022/1308 relatiu a la sol·licitud de finançament d'un AODL comarcal en

el marc de la convocatòria del Programa de Desenvolupament Local de la Generalitat de

Catalunya. 2022- Acceptació 

Antecedents     de     fet  

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant la Junta de Govern Local de data

12 de juliol  de 2022 va acordar  sol·licitar  al  Servei  Públic d’Ocupació de Catalunya una

subvenció  per  el  projecte  d’Agent  l’Ocupació  i  Desenvolupament  Local  (AODL)  per

implementar el projecte d’»Impuls del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic local i

Ocupació  de  l’Alt  Empordà  com  a  motor  de  cooperació  territorial»,  d’acord  amb  la

convocatòria de subvencions resolució EMT/1794/2022, de 3 de juny, per la qual s’obre la

convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació

de  nous  agents  d’ocupació  i  desenvolupament  local,  publicada  al  diari  oficial  de  la

Generalitat de Catalunya, número 8687, de data 13 de juny de 2022. La quantitat sol·licitada

era de 36.000,00 euros.

Atès que l’entitat, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, va acordar en data 23 de setembre

de 2022, registre d’entrada 2022/13218 atorgar una subvenció finalista al Consell Comarcal

de  l’Alt  Empordà  per  import  de  36.000,00  euros,  per  dur  a  terme el  projecte  «d’AODL

Comarcal d’impuls del Pla Estratègic de l’Alt Empordà com a motor de cooperació territorial»,

amb número d’expedient SOC023/22/000022.

En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’acceptació de l’import de 36.000,00 euros

concedits per  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per dur a terme el projecte  d’AODL

Comarcal d’impuls del Pla Estratègic de l’Alt Empordà com a motor de cooperació territorial.



Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

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 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).

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

Subvencions (en endavant, “RLGS”).

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i

Serveis dels ens locals (“ROAS”).

• Pla estratègic de subvencions del CCAE.

• Bases d'execució del pressupost 2022.

• Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la

concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

• Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre, de modificació de l’Ordre TSF/123/2018, de 24

de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions

destinades als Programes de suport al desenvolupament local. 

• Resolució EMT/1794/2022, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any

2022 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents

d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local –

AODL).

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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



Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,  per

import de 36.000,00 euros per al finançament de despesa corrent i per al projecte d’AODL

Comarcal d’impuls del Pla Estratègic  de Desenvolupament Econòmic local i Ocupació de l’Alt

Empordà  com  a  motor  de  cooperació  territorial,  de  conformitat  amb  la  Resolució

EMT/1794/2022, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 per a la

concessió  de  subvencions  destinades  a  la  contractació  de  nous  agents  d’ocupació  i

desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL).

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

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’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.

Cinquè.- Comunicar a l’àrea de Promoció  econòmica i als serveis econòmics aquests

acords per al seu coneixement i als efectes oportuns.

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.

(Document signat electrònicament)



R/N:05/KZ/ns (Núm. Exp:2022/1815)

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient núm. 2022/1815 relatiu a la formalització del conveni entre l'IES Cendrassos de

Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per tenir un alumne en pràctiques, l’alumne

Ulises Gil Garcia. 

Antecedents

Atès  que  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  ha  mostrat,  en  nombroses  ocasions,  la

voluntat  de  cooperar  en  la  formació  d’estudiants,  i  compta  amb  personal  de  provada

experiència i capacitació laboral i professional per exercir tasques docents de tutorització.

Atès  que  l’IES  Cendrassos  ha  expressat  el  seu  interès  per  formalitzar  un  conveni  de

pràctiques acadèmiques per tal que els seus alumnes, en concret l’alumne Ulises Gil García,

s’apropin a la realitat social, educativa, professional i laboral per dotar-los de les habilitats i

recursos per al futur exercici de la professió.

Atès  que  l’objecte  del  conveni  és  el  d’establir  les  condicions  sobre  les  quals  s’han  de

desenvolupar les pràctiques acadèmiques que l’estudiant ha de dur a terme per a la seva

formació. Les pràctiques han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic

de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació complerta i integral.

Atès  que  l’alumne,  Ulises  Gil  García,  amb  DNI  41569933D  pot  realitzar  el  període  de

pràctiques de dilluns a divendres en horari de matins de 9h a 13h des del dia 24 d’octubre

del 2022 fins al 31 de març del 2023. El nombre total d’hores de pràctiques externes serà de

350h inicials i el lloc serà l’àrea de Noves Tecnologies del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Atès que el departament de Noves Tecnologies  pot garantir que l’alumne, Ulises Gil García,

amb  DNI  41569933D  es  podrà  acollir  amb  tutorització  100%  presencial  al  mateix

departament.



En data 29 de setembre s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea de Noves

Tecnològies.  

En data 17 d’octubre de 2022, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a

l’Àrea  de  Secretaria  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), en

particular els articles 47 a 53 i DA 8ª.

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, LRBRL),

en particular l’article 57.

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i  de Procediment de les Administracions

Públiques de Catalunya (en endavant, L26/2010), en particular els articles 108 a 112.

• 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).

• 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 d’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).



• Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració per a la formació pràctica en centres de treball

entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Institut Cendrassos de Figueres per l’alumne

Ulises Gil García

Segon.- Establir que la vigència de les pràctiques serà des del dia 24 d’octubre del 2022 fins

al dia 31 de març del 2023, amb un nombre total d’hores de 350 de dilluns a divendres en

horari 9h a 13h.  

Tercer.- Designar com a tutor de l'alumne en pràctiques el senyor Marc Marti Peix tècnic de

l’àrea de Noves Tecnologies del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Quart.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de

conformitat amb la Disposició addicional novena d ela Llei 19/0214

Cinquè.- Publicar el text íntegre del conveni al DOGC, tal com preveu l’article 110.3 de la

Llei  26/2010,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  administratiu  de  les  administracions

públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar el conveni al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,

de conformitat amb el que estableix l’article 8 de la Llei 19/2014.

Setè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com

calguin per l’execució dels presents acords.

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

Novè.- Comunicar a l’Àrea de recursos humans aquest acord per al seu coneixement i als
efectes oportuns.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.


