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en els diferents nivells d'intervenció (individual, grupal, comunitària).
Tema 42. La xarxa de Salut Mental a la
comarca del Gironès: Serveis d'atenció a la
població adulta i xarxa d'assistència psiquiàtrica a infants i joves. Descripció dels serveis,
canals d'accés, professionals que intervenen i
destinataris.
Tema 43. Els centres d'educació secundària i el
seu entorn com a espais d'acció preventiva.
Funció de l’educador/a social de serveis
socials d’atenció primària.
Tema 44. Els indicadors de risc en els menors.
El maltractament infantil. Aspectes conceptuals i tipologies.
Tema 45. Coordinacions i derivacions de
l’educador/a social de serveis socials d’atenció
primària en els diferents àmbits. Professionals
que hi participen. Funcions.
Tema 46. Programa per a col·lectius de
població amb especials dificultats físiques,
psíquiques i sensorials. Marginació social i
dones.
Tema 47. Fenòmens migratoris. Concepte.
Característiques de la immigració estrangera a
Catalunya. Factors de desigualtat. Programes
d'integració. El paper del treballador social i la
interculturalitat. Aspectes més rellevants de la
normativa sobre estrangeria.
Tema 48. Marc legal dels serveis socials a
Catalunya. Llei 12/2007, d’11 d’octubre de
serveis socials.
Tema 49. Ordenació i tipologia de serveis
socials a Catalunya. Regulació del sistema
català de serveis socials.
Tema 50. Decret del Reglament marc de
l'atenció social primària a Catalunya.
Tema 51. Les actuacions previstes pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, davant
les situacions de violència de gènere: serveis i
circuits d’atenció.
Tema 52. Procés de socialització. Importància
de la família i l'escola. El fracàs escolar i
l’absentisme. Factors que intervenen i tipus.
Tema 53. Les minories ètniques i educació.
Tema 54. La immigració. Factors legals i
culturals alhora de tenir en compte en la
intervenció amb menors.
Tema 55. Intervencions educatives adreçades
als pares.
Tema 56. El treball en equip. La interdisciplinarietat en els serveis socials.
Tema 57. Ètica professional i confidencialitat
en els serveis socials. Codi deontológico de
l’ES.
Tema 58. Programa materno-infantil del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. Funció
de l’educador social.
Tema 59. Intervenció comunitària en context
SSAP. Metodologia de l’acció socio-educativa
en la intervenció comunitària. Funcions especials i compartides de l’educador social en el
treball comunitari.
Tema 60. Escoles de pares i mares. Funció de
l’educador social.
Girona, 21 de maig de 2009
LLuís Freixas Vilardell
President
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Núm. 9016
CONSORCI
DE LA COSTA BRAVA
Edicte d’exposició pública d’un plec i
convocatòria del procediment de selecció de
soci privat per a la constitució d’una empresa
mixta per a gestionar l’abastament d’aigües
potables en alta a l’àmbit de la Costa Brava
La Junta General del Consorci de la Costa
Brava (en endavant CCB), en la seva sessió de
16 de febrer de 2006, va aprovar definitivament la modificació de la forma de
prestació del servei de sanejament en alta
d’aigües residuals i explotació dels sistemes de
sanejament i del servei d’abastament en alta
d’aigües potables del CCB per passar a
gestionar-los a través del mode de gestió de
societat anònima d’economia mixta.
En data 23 de març de 2006 i previs els tràmits
legals de licitació i adjudicació oportuns es va
constituir a Girona la societat anònima de
capital mixt “EMPRESA MIXTA D’AIGÜES
DE LA COSTA BRAVA SA” que des
d’aleshores ençà presta el servei de sanejament
en alta d’aigües residuals i explotació dels
sistemes de sanejament del CCB.
Vist el bon funcionament de la gestió del
sanejament per mitjà d’empresa mixta i en
compliment de l’acord de modificació de la
forma de prestació del servei d’abastament en
alta d’aigües potables, procedeix la licitació
d’aquest servei prenent com a forma de gestió
la societat mercantil d’economia mixta.
La Junta General del CCB, reunida a Girona
en sessió ordinària en data 19 de maig de 2009
ha ha acordat la licitació i ha aprovat els
següents acords:
“PRIMER.- APROVAR la Memòria sobre la
forma de gestió del servei d’abastament
d’aigua potable en alta de la Costa Brava.
SEGON.I.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules
Administratives de la licitació per procediment
obert per a la selecció del soci privat de la
futura societat anònima de capital mixt per a la
gestió del servei d’abastament d’aigua potable
en alta de la Costa Brava, la qual tindrà un
capital social de 300.000 euros representat per
300 accions ordinàries de valor nominal cadascuna d’elles de 1000 euros, dividides en dos
sèries:
Sèrie A, representada per 144 accions,
íntegrament subscrites i desembossades pel
CCB i numerades correlativament del número
1 al 144.
Sèrie B, representada per 156 accions,
íntegrament subscrites i desembossades pel
soci privat i numerades correlativament del
número 145 al 300.

El soci privat ha de subscriure i desemborsar
156 accions de la sèrie B, representatives del
52% del capital social de l’empresa mixta per
un total nominal i efectiu de 156.000 euros.
II.- Aprovar inicialment els Estatuts socials de
la societat anónima d’economia mixta per a
gestionar el servei d’abastament d’aigua en
alta, la conservació, explotació i manteniment
de les instal·lacions i serveis del Consorci de la
Costa Brava, així com la relació de bens a
adscriure-hi i el Reglament del servei de
subministrament d’aigua potable en alta als
municipis abastats pel Consorci de la Costa
Brava.
III.- Autoritzar el crèdit de 144.000 euros amb
càrrec al pressupost vigent per atendre les
despeses de subscripció i desembossament del
capital social i les de constitució de la societat.
TERCER.- APROVAR el concurs de iniciatives per a seleccionar un soci privat per a
constituir la societat anònima d’economia
mixta per a la gestió del servei d’abastament
d’aigua potable en alta de la Costa Brava.
QUART.- DELEGAR en la Comissió de
Govern del CCB, tan amplament com ho
permeti la legislació vigent, la competència per
a tramitar la licitació de selecció d’un soci
privat en la societat anònima d’economia
mixta per a gestionar el servei públic
d’abastament en alta d’aigües potables a la
Costa Brava. Així mateix delegar les facultats
necessàries per a l’adjudicació de la licitació i
per a la fundació d’aquesta societat anònima
mercantil d’economia mixta i per a la signatura
de quants documents siguin necessaris.
CINQUÈ.- SOTMETRE a exposició pública
l’expedient així com el Plec de Clàusules
Administratives, els Estatuts socials i el
reglament del servei mitjançant anuncis que es
publicaran en el BOP, DOGC, perfil del
contractant i tauló durant el termini de 20 dies
hàbils per al seu examen i presentació
d’al·legacions i reclamacions, en el ben entès
que de no presentar-se’n, els acords restaran
definitivament aprovats. S’anuncia simultàniament la licitació del contracte, si bé en cas
que es presentin reclamacions o al·legacions a
l’expedient la licitació quedarà ajornada
mentre aquestes no siguin resoltes.
SISÈ.- FACULTAR a la Sra Presidenta per a
la signatura de quants documents públics i
privats siguin necessaris, així com per efectuar
esmenes necessàries fins la inscripció de la
societat en el Registre Mercantil.”
Entitat Adjudicatària: Consorci de la Costa
Brava (Girona)
Objecte: L’objecte de la licitació és la selecció
del soci privat amb el qual s’ha de constituir la
societat d’economia mixta que tindrà per
objecte social la prestació del servei públic
d’abastament d’aigua en alta, la conservació,

52
explotació i manteniment de les instal·lacions i
serveis del Consorci de la Costa Brava.
El contingut d’aquest servei inclou la gestió,
l’administració, la conservació i el manteniment de les instal·lacions que formen part
dels actius del Consorci de la Costa Brava i
que comporta la realització dels esmentats
treballs en les xarxes d’aigua en alta i altres
serveis i obres de competència municipal
relacionats amb aquest àmbit d’actuació, així
com la prestació del corresponent servei. Tot
això ha de permetre, si és necessari, efectuar
les obres de manteniment i ampliació de
qualsevol naturalesa, tant si és a compte del
CCB com d’un altre.
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: Ordinari, obert a adjudicar amb varis
criteris.
Import nominal de les participacions en la
societat: 52% del capital social, és a dir, 156
accions per valor de 156.000 euros
Garantia provisional: 45.000 euros
Garantia definitiva: 90.000 euros
Obtenció de documentació i informació: Seu
del CCB, plaça Josep Pla, 4, 3er. 1a. 17001
Girona.
Telèfon
972.20.14.67,
fax
972.22.27.26.
Presentació de proposicions: Podran presentar
proposicions les persones naturals o jurídiques
que, amb plena capacitat d’obrar que no estiguin compreses en alguna de les circumstàncies previstes per l’art 49 de la Llei 30/2007
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
i reuneixin les classificacions requerides en el
Plec de Clàusules Administratives d’aquest
licitació.
La licitació s’anunciarà en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i en el perfil
del contractant del Consorci de la Costa Brava.
Les proposicions es presentaran a la seu del
CCB, entre les 10 i les 14 hores, dins del
termini de VINT DIES HÀBILS (20) a
comptar de l’endemà que aparegui publicat el
darrer anunci licitatori, sigui al DOGC o al
BOP de Girona.
Obertura de proposicions i adjudicació: La
Mesa de contractació procedirà a fer pública la
qualificació de la documentació general presentada pels licitadors i a la posterior ober-tura
de proposicions econòmiques en sessió pública
que tindrà lloc a les dotze hores del segon
dimarts hàbil següent al dia de l’acabament del
termini de presentació d’ofertes.
Les propostes es sotmetran a valoració per part
de la Mesa de contractació del Consorci de la
Costa Brava la qual formularà proposta
d’adjudicació provisional a l’òrgan competent.
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Podrà declarar-se deserta la licitació si cap dels
licitadors no compleix les condicions del Plec,
o si el contingut de les proposicions no reuneix
l’absoluta garantia per a la bona gestió del
servei.
Despeses dels anuncis i de constitució de la
Societat: A càrrec de l’adjudicatari.
Model de proposició: "Proposició per a prendre part en el concurs d'iniciatives per a la
constitució i desenvolupament d'empresa mixta per prestar el servei públic d’aigua en alta
del Consorci de la Costa Brava". La proposició
seguirà el model següent: En/Na..........., amb
domicili a.......... amb DNI núm. .........,expedit
a ............, en data ..........., en nom propi (o en
representació de ............, com ho acredito per
.........), assabentat del procediment de
contractació convocat pel Consorci de la Costa
Brava per a la selecció de soci privat per a la
constitució d'una empresa mixta que tingui
cura de prestar els servei públic d’aigua en alta
del Consorci de la Costa Brava, declaro: Que
em comprometo a participar a l’empresa mixta
de conformitat amb la seva oferta, acceptant
expressament les següents condicions:
1. Es compromet a subscriure 156 accions de
MIL EUROS (1.000,00 €) de valor nominal
cadascuna, que suposa un import total efectiu
de CENT CINQUANTA-SIS MIL EUROS
(156.000,00 €) que ingressarà en els terminis i
condicions de conformitat amb l'establert en el
Plec de Clàusules.
2. Es compromet a finançar les Obres del Pla
de Millora en les condicions establertes en el
Plec de Clàusules i en la seva oferta.
i amb subjecció al Plec de Condicions Administratives que accepta íntegrament, fent constar que no figuro en cap dels supòsits
d’incapacitat o d’incompatibilitat previstos a
l'article 49 de la LCSP i disposicions concordants i complementàries"
Girona, 27 de maig de 2009
Magda Casamitjana i Aguilà
Presidenta

