
R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2022/2283)

JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS

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  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà.- a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet 

La cap de l’àrea de Benestar Social ha emès informe de data 19 de desembre de 2022 en

què proposa la contractació dels serveis d’atenció psicològica a adolescents en situació de

vulnerabilitat i a les seves figures parentals.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els

objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència delegada

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

prescripcions tècniques.

El  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  l’expedient  de  contractació  han  estat

informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació en data 20 de desembre de

2022.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció 

Fonaments de dret

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

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 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.

• 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

Per tot això, proposo a la Junta de Govern:

Primer.- Aprovar  l’informe memòria  emès per  la  cap  de  l’àrea de  Benestar  Social  del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis d’atenció psicològica a adolescents

en situació de vulnerabilitat i a les seves figures parentals.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques reguladors del contracte.

Cinquè.- Convocar, per procediment obert i tramitació ordinària, la licitació  dels serveis

d’atenció  psicològica  a  adolescents  en  situació  de  vulnerabilitat  i  a  les  seves  figures

parentals,   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.

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total  de

74.416,32€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 40.2311.2279904 del pressupost i amb la

periodificació següent: 

Import, IVA exclòs IVA (10%) Import, IVA inclòs

2023 15.033,60€ 1.503,36€ 16.536,96€

2024 22.550,40€ 2.255,04€ 24.805,44€

2025 22.550,40€ 2.255,04€ 24.805,44€

2026 7.516,80€ 751,68€ 8.268,48€

Total 67.651,20€ 6.765,12€ 74.416,32€



En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2024 i següents resta condicionada a

l’existència de crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos.

Setè.-  Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell

Comarcal per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la

seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per a l’execució del present acord.

Novè.-  Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de Benestar

Social 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  seva  publicació.
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: 06/JS/rs (Núm. Exp:2023/10)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient  número  2023/10  relatiu  a  l'aprovació  del  projecte  de  formació

professionalitzadora per a joves de 16 a 24 anys, Okup'Alt 2023, que realitza l'Àrea de

Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Fets

Atès que l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en el seu Programa de

Formació i Ocupació del Pla d’Actuació Comarcal de Joventut 2023 desenvolupa el Projecte

Okup'Alt, dirigit a oferir formació  ocupacional per a joves de 16 a 24 anys de la nostra

comarca.

Atès que el Projecte Okup'Alt és una proposta consolidada, que impulsa el Consell Comarcal

de l'Alt Empordà i que té el suport d’ajuntaments i del teixit empresarial del nostre propi

territori,  a  més  de  la  d'altres  entitats  compromeses  amb  qui  compartim  els  objectius

similars.

Atès que el Projecte Okup'Alt combina formació en diferents oficis i relació amb el món

empresarial de la comarca, permetent apoderar els joves participants per tal que augmentin

les  seves  capacitats  i  habilitats  professionals,  afavorir  el  seu  nivell  d'autoestima  i  a  la

vegada la seva autonomia. 

Atès que en el context socioeconòmic i sanitari actual hi ha moltes dificultats per accedir a l

mercat laboral, especialment la població jove, que és altament vulnerable en les situacions

de  crisis.  Aquest  fet,  combinat  amb  la  falta  d'alternatives  formatives  al  territori,  fa

indispensable que des de les administracions orientem els nostres esforços en l'elaboració

de propostes que donin resposta a aquesta problemàtica juvenil.

Atès que per tal  de donar una resposta realista que ajudi a  solucionar aquesta realitat

juvenil,  és clau impulsar projectes que  impliquin diferents recursos del territori,  el  teixit

social i el sector empresarial de la comarcal. En aquest sentit, l’Okup’Alt és un exemple de

col·laboració i treball conjunt amb diverses institucions de l’Alt Empordà.



Atès que el Projecte Okup'Alt 2023 es realitza pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i amb

la col·laboració i suport dels ajuntaments de L’Escala, Figueres i municipis que participen del

projecte tècnic compartit. Aquests municipis ofereixen tasques i materials dels oficis que es

duen a terme en el projecte. 

Atès  que  al  Projecte  Okup’Alt  2023  hi  participaran  24  joves  de  l'Alt  Empordà  que  es

formaran de manera pràctica en els oficis de: Brigada i Forestal. El projecte comptarà amb

la implicació de professionals especialistes que s'encarregaran d'oferir la formació i alhora

marcar les directrius de treball als participants. El projecte també contempla la figura dels

educadors, un per grup, que realitzaran el seguiment de les tasques i vetllaran pel benestar

del grup. 

Atès que l'Okup'Alt 2023 es realitza des del 28 de febrer fins al 28 d’abril de 2023 i pretén

convertir-se en un recurs de futur pels joves de la comarca que actualment es troben sense

feina i sense estudiar.

Atès que el pressupost per a la realització del Projecte Okup’Alt 2023 ascendeix a 13.060,20

€,  i  inclou  les  despeses  dels  formadors  i  educadors,  desplaçaments,  material,  difusió  i

l'assegurança dels participants.

El finançament del cost del projecte es realitzarà amb fons propis del Consell Comarcal,

amb càrrec a la partida de despeses 60.3371.2269901, del vigent pressupost.

En data 3 de gener de 2023 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea de

Joventut i Esports.

El Tècnic 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.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments de dret

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

serveis dels ens locals (ROAS).



• Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

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

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

• 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. 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

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

Primer.- Aprovar el projecte de formació professionalitzadora per a joves de 16 a 24 anys,

Okup'Alt  2023,  que  realitza  l'Àrea  de  Joventut  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,

d'acord amb la documentació que consta a l'expedient. 

Segon.- Autoritzar la despesa per import de tretze mil seixanta amb vint euros (13.060,20

€)  per  a  la  realització  del  Projecte  Okup'Alt  2023,  que  anirà  a  càrrec  de  la  partida

60.3371.2269901 del Programa de Formació i Ocupació del vigent pressupost de despeses.

A mida que es vagi executant la despesa es formalitzaran els apunts comptables derivats de

l'aprovació dels corresponents acords referents a les despeses que siguin necessàries per

assolir el projecte aprovat. 



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

calguin per l’execució dels presents acords.

Quart. Comunicar a les àrees de Joventut i Esports i Serveis Econòmics aquests acords per

al seu coneixement i als efectes oportuns.

Pressupost 2023

Concepte Cost

Professional Figueres 2.960,00 €

Educador 1
Educador 2

 2.471,00 €
 2.471,00 €

Vídeo 1.500,00 €

Material i transport 800,00 €

Hora Okup’Alt / Acte final 400,00 €

Assegurança 158,20 €

Roba de Treball 900,00 €

Formacions 1.400,00 €

Total 13.060,20 €

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.



R/N:07/DC/mh (Núm. Exp:2023/54)

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER 

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud de subvenció per al finançament del “Programa de suport a

les dones en els àmbits rural i urbà”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i

Resiliència - Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU, que promou el Servei Públic

d’Ocupació de Catalunya.

Antecedents de fet 

Atès que, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per l’Acord del Consell

de Ministres de 27 d’abril de 2021, estableix la implementació dels recursos financers del

Fons  Europeu  de  Recuperació.  Els  projectes  que  conformen  aquest  Pla  permeten  la

realització  de  reformes  estructurals  pels  propers  anys,  mitjançant  canvis  normatius  i

inversions i,  per tant,  possibiliten un canvi del model productiu per a la recuperació de

l'economia després de la pandèmia provocada per la COVID-19, i també, una transformació

cap a una estructura més resilient que afronti amb èxit altres possibles crisis o reptes en el

futur.  En  el  Pla  s’estableixen  10  polítiques  palanca  de  reforma  estructural  per  a  un

creixement sostenible i inclusiu.

Atès que, entre les reformes i inversions proposades en el Component 23, de la VIII política

palanca,  es  troba  la  Inversió  2,  "Ocupació,  dones  i  transversalitat  de  gènere  en  les

polítiques públiques de suport a l'activació per a l'ocupació", en la qual s'inclou el "Programa

de suport a les dones en els àmbits rural i urbà".

Atès que, l’objectiu d’aquest programa és el d’implementar plans específics per millorar la

capacitació  de  les  dones  en  els  àmbits  rural  i  urbà  a  través  de  la  conscienciació  per

incrementar la seva participació en l'activitat econòmica del seu territori, fet que implicarà

oferir oportunitats formatives i assessorament en els àmbits digital, tecnològic, emprenedor

i  d'economia social  vinculat  a productes endògens (dimensió local  i  verda),  ús forestal,

pesquer  i  agrícola,  activitats  comercials  en línia  i  suport  a  la  dependència.  A  més,  cal

regenerar la vida urbana per satisfer les demandes d'una població que exigeix que aquesta

vida sigui  de qualitat;  especialment,  per atendre  l'economia verda,  blava i  circular,  i  la

mobilitat  urbana, entre d’altres.  De la mateixa manera,  amb l'objectiu de revitalitzar  les

zones rurals per abordar el repte demogràfic i la recuperació de la qualitat de vida i de



treball de les persones, s'impulsen actuacions de promoció de l'ocupabilitat de les dones en

zones rurals, millorant la seva perspectiva professional i escurçant la bretxa de gènere que

suporta el món rural, jugant un paper essencial en la revitalització dels petits municipis i les

zones rurals, fomentant la fixació del talent de les dones a través de la seva capacitació i la

creació d'oportunitats, així com obrint noves perspectives i contribuint al desenvolupament

econòmic i social en aquests territoris.

Atès que, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà sensible al risc de vulnerabilitat que poden

patir  les  dones  del  nostre  territori,  tal  com  s’especifica  en  el  Pla  estratègic  de

desenvolupament econòmic local  i  ocupació a l’Alt Empordà, 2020-25, té la voluntat  de

portar a terme el projecte “DONA futur a l’Alt Empordà”.

Atès que, l’objectiu del  projecte és el  d’implementar itineraris individualitzats  d'atenció i

d'orientació laboral per a millorar la capacitació de les dones en la comarca de l'Alt Empordà

i és per aquesta raó que es decideix presentar sol·licitud de subvenció  del “Programa de

suport a les dones en els àmbits rural i urbà”, que promou el Servei Públic d’Ocupació de

Catalunya que permetrà finançar la contractació d’un tècnic/a, grup A2, per portar a terme

l’esmentat projecte. Tanmateix en la mateixa subvenció es finança un incentiu econòmic per

a fomentar la participació de les dones al  programa. Es pagarà a cada dona atesa que

finalitzi un itinerari personalitzat la quantitat de 300€ en concepte d’incentiu per la seva

participació al programa.

D’acord a l’article 8.1 de la Resolució EMT/4147/2022, de 22 de desembre, per la qual

s'obre la convocatòria anticipada per al 2023 en relació amb les actuacions del Programa de

suport  a  les  dones  en  els  àmbits  rural  i  urbà  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,

Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, que promou

el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbit rural i urbà), el termini de

presentació de la sol·licitud és de 10 dies hàbils a comptar des del dia 9 de gener de 2023.

S’adjunta a l’expedient la Memòria tècnica i la Memòria econòmica.

En data 16 de gener de 2023 s’ha emès informe favorable per part de la  tècnica de l’àrea

de Promoció Econòmica.

El  Tècnic 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.

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

• 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). 

• 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  EMT/238/2021,  de  21  de  desembre,  per  la  qual  s'estableixen  les  bases

reguladores per a la concessió de subvencions per al  finançament del "Programa de

suport  a  les  dones en els  àmbits  rural  i  urbà",  en  el  marc  del  Pla  de Recuperació,

Transformació i Resiliència, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC –

Dones àmbits rural i urbà).

• RESOLUCIÓ EMT/4147/2022, de 22 de desembre, per la qual  s'obre la convocatòria

anticipada per al 2023 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones

en els àmbits rural i urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

-  Finançat  per  la  Unió  Europea  -  NextGenerationEU,  que  promou  el  Servei  Públic

d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbit rural i urbà).



Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.-  Aprovar la Memòria tècnica i la Memòria econòmica del projecte “DONA futur a

l’Alt Empordà”, finançat per el “Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà”,

en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  -  Finançat  per  la  Unió

Europea-  NextGenerationEU,  que  promou  el  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya.  La

memòria  tècnica  i  la  memòria  econòmica  s’adjunten  a  l’expedient  2023/54  relatiu  a  la

sol·licitud de subvenció per al  finançament del “Programa de suport a les dones en els

àmbits  rural  i  urbà”,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  -

Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU, que promou el Servei Públic d’Ocupació

de Catalunya.

Segon.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà als principis ètics i a les

regles de conducta, que es detallen a l’annex 4 de la Resolució EMT/4147/2022, de 22 de

desembre, per la qual  s'obre la convocatòria  anticipada per al  2023 en relació amb les

actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del Pla

de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Tercer.- Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, l’import de 47.730,00€, amb

el compromís d’atendre 22 dones i assolir la inserció laboral de 5 participants, segons el

següent desglòs: 

Pressupost participants a atendre 37.730,00 €
Pressupost participants a inserir 10.000,00 €
Total 47.730,00 €

Recordar, d’acord a l’article 7 de la Resolució EMT/4147/2022, de 22 de desembre, per la

qual  s'obre  la  convocatòria  anticipada  per  al  2023  en  relació  amb  les  actuacions  del

Programa  de  suport  a  les  dones  en  els  àmbits  rural  i  urbà,  en  el  marc  del  Pla  de

Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  -  Finançat  per  la  Unió  Europea  -

NextGenerationEU, que promou el Servei  Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones

àmbit  rural  i  urbà),  que  en  el  pressupost  de  participants  a  atendre  (per  valor  de

37.730,00€), ja està inclòs l’import de 6.600,00€ en concepte d’incentiu a la participació.



Quart.- Facultar a la presidenta i al gerent de la corporació perquè realitzi tants actes i

gestions com calguin per dur a terme el present acord.

Cinquè.-  Notificar aquest acord al director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

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.


