2.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament de DARNIUS per a la prestació del servei d’implantació i seguiment del
compostatge casolà al municipi.
Fets
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà porta a terme el compostatge casolà en 10 municipis de
la comarca i el compostatge comunitari en un municipi.
A partir de la redacció del Pla de gestió de residus de cada municipi de la comarca i del Pla de
desplegament de la recollida selectiva de la FORM a nivell comarcal, el Consell Comarcal
ofereix l'opció d'implantar el compostatge casolà a tots els municipis de l’Alt Empordà que ho
sol·licitin.
La gestió del servei d’implantació i seguiment del compostatge casolà es durà a terme
mitjançant personal propi de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
En sessió de Ple, de data 2 de febrer de 2010, el Consell Comarcal va aprovar el Conveni Marc
de col·laboració per a la implantació i seguiment del compostatge casolà entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca.
Correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
L'ajuntament de DARNIUS ha aprovat el conveni per a la prestació del servei d'implantació i
seguiment del compostatge casolà en el seu municipi.
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).
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus, modificat per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de
l’activitat econòmica.
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni annex per a la implantació i seguiment del compostatge casolà a
subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de DARNIUS.
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.
Tercer.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de DARNIUS i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al
seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, 4 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

3.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament de l'Armentera per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal
Fets
Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal.
L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica.
Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren.
Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016, va aprovar un nou conveni marc entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.
El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.
Atès que l’Ajuntament de l'Armentera ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i la
adhesió al nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret
•
•
•
•
•

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
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).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de
l'Armentera.
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.
Tercer.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb
el que preveu l'article 309 del ROAS.
Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de l'Armentera i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al
seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, a 4 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

4.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament de El Far d'Empordà per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica
municipal. Aprovació.Fets
Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal.
L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica.
Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren.
Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016, va aprovar un nou conveni marc entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.
El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.
Atès que l’Ajuntament de El Far d'Empordà ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i
la adhesió al nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat
energètica.
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret
•
•
•
•
•

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
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).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de El Far
d'Empordà.
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.
Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.
Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de El Far d'Empordà i a l'àrea d'Intervenció del CCAE
per al seu coneixement i als efectes adients.
Cinquè.- Publicar el present conveni al portal de transparència de la pàgina web
www.altemporda.org, per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Figueres, 4 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

5.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament de Rabós d'Empordà per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica
municipal.Fets
Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal.
L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica.
Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren.
Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016, va aprovar un nou conveni marc entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.
El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.
Atès que l’Ajuntament de Rabós d'Empordà ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i
la adhesió al nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat
energètica.
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret
•
•
•
•
•

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
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).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Rabós
d'Empordà.
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.
Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.
Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Rabós d'Empordà i a l'àrea d'Intervenció del CCAE
per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, 4 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

6.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament de Santa LLogaia d'Alguema per a la prestació del servei de Comptabilitat
Energètica municipal.-Aprovació.Fets
Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal.
L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica.
Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren.
Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016, va aprovar un nou conveni marc entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.
El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.
Atès que l’Ajuntament de Santa LLogaia d'Alguema ha aprovat la resolució del conveni de l'any
2014 i la adhesió al nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat
energètica.
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret
•
•
•
•
•

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
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).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Santa
LLogaia d'Alguema.
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.
Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.
Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Santa LLogaia d'Alguema i a l'àrea d'Intervenció
del CCAE per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, 4 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

7.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament de Siurana d'Empordà per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica
municipal.Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal.
L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica.
Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren.
Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016, va aprovar un nou conveni marc entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.
El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.
Atès que l’Ajuntament de Siurana ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i la adhesió
al nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Fonaments de dret
•

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i

•
•
•
•

del procediment administratiu comú.
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).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Siurana.
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.
Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.
Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Siurana i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, 4 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

8.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament de Ventalló per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.
Aprovació.Fets
Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal.
L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica.
Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren.
Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016, va aprovar un nou conveni marc entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.
El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.
Atès que l’Ajuntament de Ventalló ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i la adhesió
al nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret
•
•
•
•
•

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
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).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló.
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.
Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.
Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Ventalló i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al
seu coneixement i als efectes adients.
Cinquè.- Publicar el present conveni al portal de transparència de la pàgina web
www.altemporda.org, per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Figueres, 4 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

9.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament de Vila-Sacra per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.Aprovació.Fets
Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal.
L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica.
Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren.
Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016, va aprovar un nou conveni marc entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.
El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.
Atès que l’Ajuntament de Vila-Sacra ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i la
adhesió al nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
Fonaments de dret
•

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i

•
•
•
•

del procediment administratiu comú.
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).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de VilaSacra.
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.
Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.
Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Vila-Sacra i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al
seu coneixement i als efectes adients.
Cinquè.- Publicar el present conveni al portal de transparència de la pàgina web
www.altemporda.org, per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Figueres, 4 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

10.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació i signatura del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona per a l'adhesió del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà al Club Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.Aprovació.Fets
Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà conjuntament amb l'Associació Empordà
Turisme promocionen el turisme cultural de l'Alt Empordà concretament els museus,
monuments i espais medievals i els festivals i resta d'esdeveniments culturals que es realitzen a
la comarca a través de l' edició de material, notes de premsa, organització de sortides i visites
guiades, famtrip, presstrips, presentacions a oficines de turisme, i impuls de paquets turístics.
Atès que el Patronat de turisme Costa Brava Girona ha constituït el Club de Cultura i Identitat,
per tal de difondre i posicionar l'oferta culturals de la demarcació de Girona, segons la seva
segmentació, mitjançant la realització d'accions conjuntes del sector públic amb el privat. El
Club pretén ser una eina que realci el patrimoni cultural tangible i intangible de la demarcació i
les seves possibilitats turístiques, tot afavorint l'estructuració de l'oferta, la promoció conjunta i
la comercialització als mercats emissors.
Atès aquestes necessitats de totes les parts, amb l'objectiu de treballar conjuntament.
Atès l'informe positiu de la Cap d'Àrea de Turisme.
Fonaments de dret
-

Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(LRJAP-PAC).
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).
Reglament de règim intern del Club de màrqueting de Cultura i Identitat.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció

del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el model de conveni, adjunt, entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i el
Patronat de Turisme Costa Brava Girona per a l'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
al Club Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Segon.- Imputar el cost de l'adhesió 514,25 € (425€ + 21%IVA)a l'assignació pressupostaria
número 30-4321-22600, foment del turisme, del pressupost de l’any 2017.
Segons conveni la quota és de 500€+ IVA, amb un descompte del 15% sobre la quota pel fet de
ser membre de dos clubs de producte.
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al President i al gerent del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents diguin necessaris
per a l'execució del present acord.
Quart.- Ratificar el present acord al proper ple de la corporació que se celebri.
Cinquè.- Trametre còpia del conveni a la Direcció d'Administració Local, amb el que preveu
l'article 309 ROAS.
Sisè.- Publicar aquest acord, així com el text íntegre del conveni al DOGC, tal com preveu
l'article 110,3 de la llei 26/2010, de règim jurídic i procediment administratiu de les
administracions públiques de Catalunya.
Setè.- Publicar el present conveni al portal de transparència de la pàgina web
www.altemporda.org per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Figueres, 4 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de turisme,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

11.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació de les obres del projecte de condicionament de les mesures
de seguretat i millora de l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella, fase I, al
municipi de Llançà.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 5 de juliol de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació de les obres del projecte de condicionament de les mesures de seguretat i millora de
l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella, fase I, al municipi de LLançà; es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladors del contracte i es va disposar
convocar la licitació, per procediment obert i tramitació ordinària.
Transcorregut el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació, reunida en
data 31 d'agost de 2016, va procedir a l'obertura de les ofertes presentades amb el resultat
següent:
Palol 31 SL

124.000,00€

Argón Informática S.A.

103,670,30€

Aglomerats Girona SA

97.132,20€

Construccions Leinad 2001 SL

190.354,77€

Excavaciones y Pinturas, SAU (EPSA)

112.750,00€

Massachs, Obres i Paisatge SLU

113.814,00€

Natur Grup Integral SL

97.035,44€

Xavier Alsina SA

113,650,00€

Servei d’Instal.lacions Tècniques Empordà, SL (SEITEC)

101.670,33€

Excavacions, Transports i Obra Pública Tarrés SL

102.080,71€

Infraestructures de Muntanya SL

115.093,35€

Rubau Tarrés SAU

129.242,34€

Excavaciones Ampurdan 2000 SL (Tex)

111.548,76€

Albera Assessors SL

135.780,00€

La Mesa de Contractació en el mateix acte va acordar excloure de la licitació l'empresa

Construccions Leinad 2001 SL atès que la seva oferta superava el tipus de licitació, i va
proposar l'adjudicació del contracte a l'empresa Natur Grup Integral SL per haver presentat
l'oferta més econòmica.
Per acord de la Junta de Govern de data 13 de setembre de 2016 es va requerir l'empresa Natur
Grup Integral SL perquè aportés la documentació a què fa referència la clàusula dissetena del
plec de clàusules administratives particulars.
L'empresa Natur Grup Integral SL ha presentat la documentació requerida en temps i forma i ha
sol.licitat constituir la garantia definitiva mitjançant la modalitat de retenció en el preu del
contracte.
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
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Declarar exclosa de la licitació l'empresa Construccions Leinad 2001 SL atès que la
seva oferta superava el tipus de licitació.
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents del projecte de condicionament de les
mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella, fase I,
al municipi de Llançà, a favor de l'empresa Natur Grup Integral SL, amb NIF B25363219,
representada pel Sr. Miguel Solé Llort, amb DNI núm. 40883161V, pel preu de noranta-set mil
trenta-cinc euros amb quaranta-quatre cèntims (97.035,44€), IVA exclòs.
Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import de 117.412,88€,
IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 30.4321.65000 del pressupost de l'exercici 2016.
Quart.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l'àrea d'Intervenció de Consell
Comarcal.
Sisè.- Facultar indistintament el gerent i el president perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 4 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

Joaquim Felip i Gayolà
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

12.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a contractació de les obres corresponents al projecte de construcció de pas per
a vianants: GR-92 i GR-11 i Itinerànnia al municipi del Port de la Selva.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern data 5 d'abril de 2016 es va aprovar l'expedient de contractació
de les obres corresponents al “Projecte de construcció de pas per a vianants: GR-02 i GR.11 i
Itinerànnia” al municipi del Port de la Selva, i es va disposar convocar la licitació per
procediment obert i tramitació ordinària.
Transcorregut el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació, en sessió de
data 25 de maig de 201, va procedir a l'obertura dels sobres núm. 1 i núm. 2 de les pliques
presentades.
En l'esmentat acte es va determinar l'exclusió de l'empresa Argon Informàtica SA per haver
inclòs la proposició econòmica dintre del sobre de documentació administrativa.
Les ofertes econòmiques de les empreses admeses a licitació varen ser les següents.
1

Massachs Obres i Paisatge SLU

85.636,00

2

Agustí y Masoliver, SA (AMSA)

108.000,00

3

Miquel Pórtulas Construccions SL

101.741,82

4

Xavier Alsina SA

94.480,00

5

Aglomerats Girona SA

92.049,57

6

Obres Pirenaiques SL

86.064,45

7

Artea Mediambient SL

80.559,08

8

Covan Obres Públiques SL

82.146,73

9

Serveis Integrals 360 Plus SL

92.672,28

10 Tempo Facility Services SLU

82.078,19

11 Rubau Tarres SAU

89.433,94

12 Excavacions Montserrat SL i Catalana d'Infraestructures i Serveis 70.690,50
Associats SL (CISA)
13 Salvador Serra SA

85.300,00

14 Servei d'Instal.lacions Tècniques Empordà SL (SEITEC)

98.662,88

15 Excavaciones Ampurdan 2000 SL

83.380,31

16 Excavacions i Obres Rodà SL

91.310,00

17 Hidraulica y Obras SA

90.678,93

18 Construccions Fusté SA

86.235,79

La Mesa de Contractació, a la vista de les ofertes presentades i efectuats els càlculs pertinents
va concloure que l'oferta presentada per les empreses Excavacions Montserrat SL i Catalana
d'Infraestructures i Serveis Associats SL (CISA), que van presentar compromís d'UTE, es
podria considerar desproporcionada o anormal, per la qual cosa es va acordar iniciar el
procediment previst a l'article 152.3 del TRLCSP i se'ls va requerir per tal de justificar la
valoració de l'oferta i precisar-ne les condicions, atorgant-los un tràmit d'audiència de deu dies
hàbils.
En data 10 de juny de 2016 les empreses requerides van presentar la documentació justificativa
requerida.
En data 5 de juliol de 2016 l'arquitecte tècnic del Port de la Selva va emetre informe on diu que
un cop valorada la documentació presentada per les empreses Excavacions Montserrat SL i
Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats SL (CISA) l'oferta no es pot considerar com
desproporcionada o anormal i per tant no s'ha d'excloure de la corresponent licitació.
La Mesa de Contractació, en sessió de data 26 de juliol de 2016, a la vista de l'informe emès per
l'arquitecte tècnic del Port de la Selva, i amb el vistiplau de l'arquitecte tècnic del Consell
Comarcal, proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació a favor d'Excavacions Montserrat SL
i Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats SL (CISA), en ser l'oferta més avantatjosa.
Mitjançant decret de presidència de data 2 d'agost de 2016, ratificat per la Junta de Govern en
data 30 d'agost,es va requerir les empreses Excavacions Montserrat SL i Catalana
d'Infraestructures i Serveis Associats SL (CISA) perquè aportessin la documentació a què fa
referencia la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives particulars.
Revisada la documentació presentada en termini per les empreses esmentades, es detecten
diverses mancances i, mitjançant decret de presidència de data 13 de setembre de 2016 se'ls
concedeix un termini de 3 dies hàbils perquè les esmenin.
Les empreses Excavacions Montserrat SL i Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats SL
(CISA) presenten la documentació requerida en tems i forma.
S'aporta, així mateix còpia de l'escriptura de constitució d'UTE, amb la denominació “Cap de
Creus, Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats-Excavacions Monsterrat - Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo”, anomenada de forma abreujada “UTE
Cap de Creus”
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
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Declarar exclosa de la licitació l'empresa Argon Informàtica SA per haver inclòs
l'oferta econòmica dins el sobre de documentació administrativa.
Segon.- Adjudicar el contracte de les obres corresponents al projecte de construcció de pas per a
vianants: GR-92 i GR-11 i Itinerànnia al municipi del Port de la Selva a favor de la UTE Cap de
Creus, amb NIF núm. U66846643, representada pel Sr. David Claramunt Mató, pel preu de
70.690,50 €, IVA exclòs.
Tercer.- Disposar la despesa de la present contractació, per un import màxim de 85.535,51€,
IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 30.4321.65000 del pressupost de l'exercici 2016.
Quart.- Requerir l''adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l'àrea d'Intervenció del Consell
Comarcal.
Sisè.- Facultar indistintament el gerent i el president perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 4 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Turisme

Joaquim Felip i Gayolà
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

13.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de transport escolar de la ruta Pau, Palausaverdera, INS Illa de Rodes i INS Cap Norfeu de Roses. Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 26 de juliol de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de transport escolar de la ruta Pau, Palau-saverdera, INS Illa de Rodes i
INS Cap Norfeu de Roses; es van aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques particulars reguladors del contracte i es va disposar convocar la
licitació, per procediment obert i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions es varen presentar les ofertes següents:
SARFA SLU i Ampurdan Bus SL.
La Mesa de Contractació, en data 24 d'agost de 2016, va acordar excloure de la licitació
l'empresa Ampurdan Bus SL atès que el vehicle que adscrivia al servei no disposava del nombre
de places exigit en el plec de prescripcions tècniques.
La tècnica de Cultura i Ensenyament en data 26 d'agost de 2016 va emetre informe amb la
valoració de les ofertes admeses a licitació i, en aplicació dels criteris de valoració establerts a
la clàusula tretzena del plec de clàusules administratives particulars, els va atorgar la puntuació
següent:
A. Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 100 punts
SARFA SLU
60,00 punts
-

Oferta econòmica, 60 punts

-

Antiguitat del vehicle adscrit al servei, 25 punts

-

Geolocalització dels autocars, 5 punts

-

Formació complementària en àmbits de lleure i/o sanitari de 0 punts
l'acompanyat titular adscrit servei, 4 punts

-

Oferta quilometratge gratuït, 6 punts

25 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

5 punts

6 punts
96,00 punts

La Mesa de Contractació, en data 30 d'agost de 2016, prenent en consideració l’informe tècnic
incorporat a l’expedient de contractació, va proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del
contracte a l'empresa SARFA SLU per tractar-se de l´única oferta admesa a licitació i no

superar el tipus de licitació.
Mitjançant decret de presidència de data 2 de setembre de 2016, ratificat per acord de la Junta
de Govern de data 6 de setembre de 2016, es va requerir l'empresa SARFA SLU perquè aportés
la documentació requerida a la clàusula setzena del plec de clàusules administratives particulars.
L'empresa SARFA SLU ha presentat en temps i forma l'esmentada documentació
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
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Declarar exclosa de la licitació l'empresa Ampurdan Bus SL atès que, a la vista de la
documentació aportada, el vehicle adscrit al servei no disposa del nombre de places exigit en el
plec de prescripcions tècniques.
Segon.- Adjudicar el contracte del servei de transport escolar de la ruta Pau, Palau-saverdera,
INS Illa de Rodes i INS Cap Norfeu de Roses a favor de l'empresa SARFA SLU, amb CIF
B62198973, representada pel Sr. Enrique José Gimeno Aragonés, amb DNI núm. 37324897Z,
pel preu de 141,47€ per servei/dia, IVA exclòs.
La durada del contracte serà des de l'inici del curs escolar 2016/2017 fins al final del curs
2019/2020 i es podrà prorrogar per al curs 2020/2021.
Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 17.684,85€, que inclou l'IVA i les possibles modificacions, amb càrrec
a l'aplicació 35.3262.22799 del pressupost del Consell Comarcal.
Quart.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.
Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors i a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal.
Figueres, 27 de setembre de 2016

La consellera delegada de l'àrea
d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

14.- 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 atorgada pel Comité de Programació, en el
marc de la convocatòria del programa INTERREG V A (POCTEFA) 2014-2020 en que hi
participa el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Fets
ATÈS que la Junta de Govern en data 01/12/2015 va aprovar sol·licitar una subvenció en el
marc del programa INTERREG V A (POCTEFA) 2014-2020 amb el projecte que porta el
nom "ProspecTsaso-prospectiva transfronterera sanitària i social" elaborat per l'Àrea de
Benestar Social d'aquest Consell Comarcal.
ATÈS que ProspecTsaso és un projecte desenvolupat en el marc del programa de la
Comissió Europea INTERREG V POCTEFA(Programa de Cooperació Territorial EspanyaFrança-Andorra) 2014-2020 i esta promogut per un conjunt de 8 socis que constitueixen una
xarxa transfronterera de prospectiva i d'innovació en intervenció social i sociosanitària.
VISTA la resolució del Director de la Comunitat de Treball del Pirineus en que ens
comunica la resolució adoptada pel Comitè de Programació en data 25 de maig de 2016 per
la qual s'atorga al Consell Comarcal de l'Alt Empordà una subvenció per import de
151.866,16 € que correspon al 65% del pressupost del projecte. Aquesta import es repartirà
en les anualitats següents:
Anualitat

Import Subv.

Setembre-Desembre 2016

28.314,00 €

2017

69.857,74 €

2018

70.962,91 €

2019

61.505,60 €

TOTAL

151.866,16 €

ATÈS que en la sol·licitud presentada i aprovada pel comitè de Programació en data 25 de
maig de 2016 el pressupost del CCAE per el projecte és de 233.639,94 € repartit en les
anualitats que queden reflectides en el document annex.
VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar en data 26 de setembre de 2016
en que informa favorablement a l'acceptació de la subvenció atorgada pel Comitè de
Programació tal i com consta en l'escrit del Director de la Comunitat de Treball del Pirineus
de data 25 de maig de 2016.

Fonaments de dret
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
• 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).
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Acceptar la subvenció concedida Comité de Programació, en el marc de la
convocatòria del programa INTERREG V A (POCTEFA) 2014-2020 en que hi participa el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb el projecte que porta el nom "ProspecTsasoprospectiva transfronterera sanitària i social".
Segon.- Comptabilitzar l'import de 28.314,00 € corresponent al període setembre-desembre
2016 a l'aplicació pressupostaria 40.49700 "Projectes Europeus" del pressupost vigent.
Tercer.- Facultar indistintament el president, senyor Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent,
senyor Josep M. Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calgui per
l'execució d'aquests acords.
Quart.- Notificar aquest acord a l'Àrea d'Intervenció de fons d'aquest Consell Comarcal per
al seu coneixement i als efectes legals adients.
Figueres, 4 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

