
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'acceptació de la subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya
presentada  a  la  convocatòria  de  subvencions  2015  per  a  projectes  de  prevenció  i
preparació per a la reutilització de residus municipals

Fets

Per donar compliment a la jerarquia de gestió de residus prioritzant la prevenció, el Pla
comarcal de gestió de residus  inclou algunes mesures encaminades a aconseguir una
reducció efectiva dels residus generats, proposant actuacions que incideixin en les parts
del  cicle  de vida  dels  residus  que afectin  els  processos  de compra  i  ús  dels  béns  i
productes,  mesures  de  foment  de  la  reparació  i  preparació  per  a  la  reutilització,  i
mesures de pagament per generació de residus.

D'altra  banda,  també  s'ha  redactat  el  Pla  comarcal  de  prevenció  de  residus, on  es
contrasten  les  actuacions  que  caldrà  realitzar  a  la  comarca  en  aquesta  temàtica  de
manera  molt  més  detallada.  Aquest  Pla  comarcal  ha  donat  forma  als  62  Plans
municipals de prevenció de residus, on s'inclouen les accions més idònies segons les
característiques de cada municipi de l'Alt Empordà.

Des de l’any 2005 el Consell Comarcal ha realitzat campanyes anuals relacionades amb
la prevenció de residus: jornades i guia digital de prevenció de residus destinada a les
empreses  i  als ajuntaments;  repartiment  als  municipis  de la comarca de 60.000 gots
reutilitzables per a actes populars; campanya On vas sense el cabàs? als mercats de la
comarca;  mercat  de segona mà  a  les  deixalleries;  mercat  de l’intercanvi  als  centres
escolars; Bricotries; repartiment de cantimplores als centres escolars; concurs de contes;
i concurs de receptes de cuina i elaboració d'un receptari.

En data 6 de juliol de 2015 va sortir publicada al DOGC la Resolució TES/1485/2015,
de 29 de juny, per la qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions per a
projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

Seguint  amb  la  planificació  establerta  a  l'Alt  Empordà  en  matèria  de  prevenció  de
residus, els tècnics de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal van preparar un
document que s'adequa a la convocatòria i que conté i desenvolupa dues actuacions:
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- La posada en marxa d'un sistema de recollida comercial que inclou el pagament
  per generació.
- La realització de tallers de restauració i reparació d'objectes de les deixalleries.

El projecte redactat puja un total de 63.445,60 €, i adaptat al model que calia omplir per
presentar-lo a l'Agència de Residus de Catalunya, el pressupost és de 63.449,58 €, dels
quals se'n va sol·licitar a l'ARC un 70 %, és a dir, 44.414,71 €. La sol·licitud es va
formular mitjançant acord de Junta de govern d'11 de setembre de 2015.

En  data  29  de  desembre  de  2015,  l'Agència  de  Residus  ha  comunicat  al  Consell
Comarcal  la  Resolució  de  concessió  de  subvencions  per  a  projectes  de  prevenció  i
preparació per a la reutilització de residus municipals,  a partir de la qual s'atorga al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà la quantitat de 44.414,71 € per portar a terme el
projecte  de  Pagament  per  generació  a  les  empreses  i  tallers  de  reparació  a  les
deixalleries de la comarca.

Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient en data 21 d'abril de 2016, el
qual conclou que tenint en compte els antecedents i que cal iniciar ambdues actuacions
objecte de subvenció, és d'interès del Consell Comarcal de l'Alt Empordà d'acceptar la
subvenció així com realitzar les modificacions necessàries en el pressupost vigent per
tal de permetre l'ingrés i les despeses previstos.

Fonaments de dret

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de

21 de  juliol  i  modificat  per  la  Llei  9/2011,  de  20 de desembre,  de promoció  de
l'activitat econòmica.

Per tot  això,  el  conseller  delegat  de l'Àrea de medi  ambient,  proposa a  la  Junta de
Govern, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.  - Acceptar la subvenció de 44.414,71 € atorgada per l'Agència de Residus de
Catalunya, per al Projecte de pagament per generació a les empreses i taller de reparació
a les deixalleries.

C/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 -Fax 972 50 56 81 – E-mail:consell@altemporda.org – 17600 FIGUERES



Segon.  - Consignar l'ingrés de 44.414,71 € a l'aplicació pressupostària d'ingressos núm.
45 45102 (ARC subvenció  prevenció  de  residus)  del  vigent  pressupost  del  Consell
Comarcal.

Tercer.- Notificar  el  present acord a l'Agència de Residus de Catalunya així com a
l'Àrea d'intervenció del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Facultar  indistintament  el  president  i  el  gerent  perquè realitzin  tants actes  i
gestions com calgui per executar el present acord.

Figueres, 2 de maig de 2016

El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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