2.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a donar conformitat a que el Consorci LOCALRET aprovi una prorroga per 2
anys al període inicial del contracte de la compra agregada de comunicacions de les comarques
gironines.
Fets
Amb data 7 de maig de 2013 la Junta de Govern del Consell comarcal de l'Alt Empordà va
aprovar el Conveni entre el Consorci Local LOCALRET i el Consell comarcal de l'Alt Empordà
per tal d'establir el termes de col.laboració per realitzar la contractació centralitzada dels serveis
de telecomunicacions (veu,mòbils i dades) dels ajuntaments de la comarca i del propi Consell
comarcal.
Amb data 15 de desembre de 2014 el president del Consorci Localret va dictat el decret
2014/028 d'adjudicació del contracte de serveis derivat de l'Acord marc aprovat per el consorci
Localret en data 14 de febrer de 2011, anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades) dels municipis, consells comarcal i en locals adherits al procés de compra agregada de
les comarques del Gironès, Pla de l'Estany, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i
la Selva”, per un període de 2 anys, des de la data de formalització del corresponent contracte o
la que, en el seu cas , s'estableixi en aquest, ampliables fins a un màxim de dos anys més, i
desglossat en tres lots:
LOT

Concepte

Adjudicatari

Inici

Final

1

Telefonia fixa

Telefònica

19/12/2014

18/12/2016

2

Telefonia mòbil

Vodafone

19/12/2014

18/12/2016

3

Internet i dades

Telefònica

19/12/2014

18/1272016

Amb data 5 d'octubre de 2016 el president de LOCALRET proposa prorrogar-los dos anys més,
doncs considera que, en síntesi, les condicions tècniques i econòmiques dels serveis oferts pels
adjudicataris són avantatjoses i ajustades a la situació actual del mercat.
Vist l'informe proposta de la cap de àrea d'informàtica i noves tecnologies
Fonaments de dret
 Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
 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 Serveis Econòmics, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- El Consell comarcal de l'Alt Empordà manifesta la seva conformitat a que el Consorci
LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys al període inicial, amb les mateixes condicions
econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat anomenat “Serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits
al procés de compra agregada de les comarques del Gironès, Pla de l'Estany, Alt Empordà,
Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i la Selva” i, més concretament, en els LOTS següents:
Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa,
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades,
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.
Segon.- Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per tal de
poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació d'aquest servei durant
els dos anys de vigència d'aquesta pròrroga, sense perjudici de l'import o cost que inicialment
s'hagi assignat per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol
responsabilitat.
Figueres, 18 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'Àrea de Serveis Econòmics,

Manuel Toro i Coll
En dono fe,
La Secretària accidental,

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 entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de
Borrassà per a l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal(DUPROCIM).
Fets
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
La Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya diu que els ajuntaments resten obligats a elaborar i
implantar el Pla de protecció civil municipal, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil
municipals, estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
El passat dia 24 de maig de 2016 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
conveni MARC entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca que
ho sol·licitin, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim).
L’Ajuntament de Borrassà ha aprovat el conveni per a l'elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal(DUPROCIM) i ens ha sol·licitat la seva redacció.
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 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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 l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM) a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Borrassà.
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 Borrassà 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, 18 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 DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a Expedient relatiu al conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament de Cadaqués per a l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM). Aprovació.Fets
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
La Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya diu que els ajuntaments resten obligats a elaborar i
implantar el Pla de protecció civil municipal, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil
municipals, estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
El passat dia 24 de maig de 2016 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
conveni MARC entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca que
ho sol·licitin, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim).
L’Ajuntament de Cadaqués ha aprovat el conveni per a l'elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal(DUPROCIM) i ens ha sol·licitat la seva redacció.
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 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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 l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM) a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Cadaqués.
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 Cadaqués 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, 25 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 al conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de
Capmany per a l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal(DUPROCIM).Aprovació
Fets
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
La Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya diu que els ajuntaments resten obligats a elaborar i
implantar el Pla de protecció civil municipal, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil
municipals, estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
El passat dia 24 de maig de 2016 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
conveni MARC entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca que
ho sol·licitin, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim).
L’Ajuntament de Capmany ha aprovat el conveni per a l'elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal(DUPROCIM) i ens ha sol·licitat la seva redacció.
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 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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 l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM) a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Capmany.
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 Capmany 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, 18 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 entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de La
Jonquera per a l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal(DUPROCIM
Fets
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
La Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya diu que els ajuntaments resten obligats a elaborar i
implantar el Pla de protecció civil municipal, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil
municipals, estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
El passat dia 24 de maig de 2016 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
conveni MARC entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca que
ho sol·licitin, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim).
L’Ajuntament de La Jonquera ha aprovat el conveni per a l'elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal(DUPROCIM) i ens ha sol·licitat la seva redacció.
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 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
administracions públiques.
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 l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM) a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de La Jonquera.
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 La Jonquera 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, 18 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 entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de
Palau de Santa Eulàlia per a l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM).Aprovació,.
Fets
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
La Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya diu que els ajuntaments resten obligats a elaborar i
implantar el Pla de protecció civil municipal, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil
municipals, estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
El passat dia 24 de maig de 2016 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
conveni MARC entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca que
ho sol·licitin, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim).
L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia ha aprovat el conveni per a l'elaboració del Document
Únic de Protecció Civil Municipal(DUPROCIM) i ens ha sol·licitat la seva redacció.
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 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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 l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM) a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia.
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 Palau de Santa Eulàlia 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, 18 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 entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de
Peralada
per
a
l'elaboració
del
Document
Únic
de
Protecció
Civil
Municipal(DUPROCIM).Aprovació.Fets
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
La Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya diu que els ajuntaments resten obligats a elaborar i
implantar el Pla de protecció civil municipal, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil
municipals, estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
El passat dia 24 de maig de 2016 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
conveni MARC entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca que
ho sol·licitin, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim).
L’Ajuntament de Peralada ha aprovat el conveni per a l'elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal(DUPROCIM) i ens ha sol·licitat la seva redacció.
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 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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 l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM) a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Peralada.
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 Peralada 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, 18 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 entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de
Torroella de Fluvià per a l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM).Aprovació.Fets
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
La Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya diu que els ajuntaments resten obligats a elaborar i
implantar el Pla de protecció civil municipal, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil
municipals, estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
El passat dia 24 de maig de 2016 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
conveni MARC entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca que
ho sol·licitin, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim).
L’Ajuntament de Torroella de Fluvià ha aprovat el conveni per a l'elaboració del Document
Únic de Protecció Civil Municipal(DUPROCIM) i ens ha sol·licitat la seva redacció.
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 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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 l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM) a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Torroella de Fluvià.
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 Torroella de Fluvià 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, 18 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 GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de
Ventalló per a l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal(DUPROCIM).
Aprovació.Fets
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
La Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya diu que els ajuntaments resten obligats a elaborar i
implantar el Pla de protecció civil municipal, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil
municipals, estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
El passat dia 24 de maig de 2016 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
conveni MARC entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca que
ho sol·licitin, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim).
L’Ajuntament de Ventalló ha aprovat el conveni per a l'elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal(DUPROCIM) i ens ha sol·licitat la seva redacció.
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 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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 l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM) 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, 25 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

11.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de
Vilanant
per
a
l'elaboració
del
Document
Únic
de
Protecció
Civil
Municipal(DUPROCIM).Aprovació.Fets
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
La Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya diu que els ajuntaments resten obligats a elaborar i
implantar el Pla de protecció civil municipal, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil
municipals, estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
El passat dia 24 de maig de 2016 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
conveni MARC entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca que
ho sol·licitin, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim).
L’Ajuntament de Vilanant ha aprovat el conveni per a l'elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal(DUPROCIM) i ens ha sol·licitat la seva redacció.
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 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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 l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM) a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Vilanant.
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 Vilanant 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, 25 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

12.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació dels serveis consistents en la redacció d'un estudi tècnic per a
la implantació del servei de recollida de la FORM a diversos municipis de la comarca.Adjudicació.Fets
En l'expedient de licitació que s'instrueix en aquest Consell Comarcal per a l'adjudicació dels
serveis consistents en la redacció d'un estudi tècnic per a la implantació del servei de recollida
de la FORM a diversos municipis de la comarca, la Junta de Govern, en sessió de data 12 d'abril
de 2016, va acordar declarar com a oferta més avantatjosa d'entre les presentades a la licitació,
l'oferta presentada per l'empresa ATC-SIG SL i requerir-la perquè aportés la documentació a
què feia referència la clàusula catorzena del plec i perquè acredités haver constituït la garantia
definitiva.
En sessió de data 31 de maig de 2016, la Junta de Govern va acordar excloure de la licitació
l'empresa ATC-SIG SL, per no haver acreditat la solvència tècnica exigida per a l'execució del
contracte.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 21 de juny de 2016, va acordar
adjudicar el contracte esmentat a favor del Sr. Jordi Colomé Dalmau (Tràmit Serveis
d'Enginyeria), pel preu de setze mil cent cinquanta euros (16.150,00€), IVA exclòs, per tractarse de la segona oferta més avantatjosa.
En data 08/07/2016 (R/E núm. 2016/715) va tenir entrada al Consell Comarcal un escrit
presentat per l'empresa ATC-SIG SL, representada pel Sr. Francesc Alemany i Martínez,
interposant recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2016,
en què se la va excloure de la licitació.
Per resolució de Presidència de data 12 de juliol de 2016 es va acordar donar trasllat del recurs
de reposició interposat per l'empresa ATC-SIG SL a tots els interessats en el procediment,
atorgant-los un termini d'audiència de deu dies hàbils per tal que al·leguessin el que creguessin
procedent, sense que durant aquest termini s'hi formulés cap al.legació.
Per altra banda, la Junta de Govern, en sessió de data 19 de juliol de 2016, va acordar suspendre
el contracte adjudicat a favor del Sr. Jordi Colomé Dalmau fins a la resolució del recurs de
reposició interposat per l'empresa ATC-SIG SL.
La Junta de Govern, en sessió de data 13 de setembre de 2016, va resoldre estimar íntegrament

el recurs de reposició interposat per part de l'entitat mercantil ATC-SIG, SL i declarar nul de
ple dret l'acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 31 de maig de 2016,
retrotraient les actuacions al moment de l'adopció de l'acord anterior de la Junta de Govern de
data 12 d'abril de 2016, i revocant, per tant, l'acord impugnat i tots els acords i actes posteriors a
aquest. Així mateix, va acordar atorgar a l'entitat mercantil ATC-SIG, SL un termini de deu dies
hàbils per a l'esmena o aclariment de la documentació presentada en virtut del requeriment
efectuat per acord de la Junta de Govern de data 12 d'abril de 2016.
Mitjançant decret de presidència de dara 19 de setembre de 2016 es va requerir l'empresa ATCSIG SL perquè esmenés les mancances detectades en la documentació aportada acreditativa de
la solvència tècnica i perquè acredités haver constituït la garantia definitiva atès que a l'acord de
la Junta de Govern de data 31 de maig se'n va disposar la devolució.
L'empresa ATC-SIG SL ha donat compliment en temps i forma al referit requeriment
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).
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Adjudicar el contracte de serveis consistent en la redacció d'un estudi tècnic per a la
implantació del servei de recollida de la FORM a diversos municipis de la comarca a favor de
l'empresa ATC-SIG SL, amb NIF núm. B61943809, pel preu de disset mil euros (17.000,00€),
IVA exclòs, per tractar-se de l'oferta més avantatjosa.
El termini d'execució del contracte serà de cinc mesos a comptar des de la data de la seva
formalització.
Segon.- Disposar la despesa deriva de la present contractació, per un import màxim de
20.570,00€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 45.1623.62900 del pressupost del Consell
Comarcal per a l'exercici 2016.
Tercer.- 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.
Quart.- Donar trasllat del present acores als licitadors i a l'àrea d'Intervenció del Consell
Comarcal.

Cinquè.- Autoritzar la presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l'execució del present acord.
Figueres, 25 d'octubre de 2016
El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

13.1.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la denúncia del conveni de col·laboració per a la prestació del servei de
recollida d'animals abandonats entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Associació
Protectora d'Animals i Plantes de Figueres.
Fets
El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en la seva sessió de data 4 de desembre de 2000,
va aprovar el conveni marc amb l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres, per a la
prestació del servei, la recollida, la inspecció i l’acolliment d'animals abandonats.
Anualment, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà cobra als ajuntaments la taxa per a pagar part
del servei a l'associació protectora i l'altra part es paga per una subvenció directa del Consell
Comarcal. La regulació i control de funcionament d'aquest servei es realitza mitjançant un
informe anual de funcionament enviat per l'associació al Consell Comarcal.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, vista l'aprovació de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de
protecció dels animals va sol·licitar a l'Associació Protectora d'animals i plantes de Figueres la
certificació del compliment de la nova llei en el marc del servei. Certificat que es va emetre per
part d'aquesta entitat el 26 d'octubre de 2004.
Amb la modificació reiterada de la Llei de protecció dels animals i l'aprovació del seu Text
refós pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, i les peticions per part dels ajuntaments de la
resolució de noves problemàtiques relatives a la protecció d'animals, es va posar en relleu la
necessitat de revisar el citat conveni marc, recollit a l'informe de l'àrea de medi ambient de 11
d'agost de 2009, que desembocà en la redacció d'un Pla d'acció per a la millora del servei de
protecció dels animals, aprovat al 26 d'abril de 2011 pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.
Arrel de l'aprovació del pla, es va resoldre la necessitat d'establir un contracte del servei que
pal·liés les mancances del vigent conveni amb la Protectora d'animals i plantes de Figueres i
inclogués nous serveis com el control i seguiment de colònies de gats al carrer.
En data 24 de març de 2015 la Junta de Govern va aprovar l'expedient per a la contractació del
servei de recollida d’animals domèstics abandonats i el servei de gestió i control de colònies de
gats del Consell Comarcal i va convocar licitació per a l'adjudicació del contracte. Únicament
l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres va presentar oferta a la licitació.
Que la Junta de govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 18 d'octubre va aprovar
l'adjudicació del contracte del nou servei de recollida d'animals domèstics abandonats i gestió i
control de colònies de gats a la comarca. La prestació del servei de l'esmentat contracte

s'iniciarà l'1 de gener de 2017.
La vigència de l'actual conveni amb l' Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres, és
prorrogable tàcitament per anys naturals, si cap de les parts el denuncia amb una antelació
mínima de dos mesos abans de la seva resolució o d'una de les pròrrogues.
Vist l'informe favorable de la cap de l'àrea de Medi Ambient.
Fonaments de dret
• 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.
• 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 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent acord:
ACORD
Primer.- Denunciar el conveni de col·laboració, subscrit en data 22 de desembre de 2000, entre
el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres,
per a la prestació del servei de recollida d'animals abandonats.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres
per i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu coneixement.
Tercer.- 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.
Quart.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del proper Ple que tingui lloc.
Figueres, 25 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

13.2.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la denúncia dels convenis de col·laboració per a la prestació del servei de
recollida d'animals abandonats, entre els 56 Ajuntaments que els van subscriure i el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.
Fets
Segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
protecció dels animals, publicat en el DOGC núm. 5113 de 17 d'abril de 2008, correspon als
ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar
els animals salvatges urbans, o si s'escau, a les entitats supramunicipals.
En no disposar, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, d’instal·lacions adequades ni dels
mitjans tècnics necessaris per a la prestació del servei, la recollida, la inspecció i l’acolliment
s’encomana a l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, segons el conveni signat
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la mateixa, de data 22 de desembre de 2000, pel
qual l’esmentada associació realitza el servei de recollida d’animals abandonats als municipis de
la comarca que ho acordin amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
El ple del Consell Comarcal, en data 19 de juny de 1998, va aprovar un conveni marc entre
aquest Consell Comarcal i els Ajuntaments interessats el qual han subscrit 56 ajuntaments, pel
qual aquests encarreguen la prestació del servei de recollida d’animals abandonats al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
L'àrea de medi ambient ha treballat en tots els aspectes de millores tècniques que serveixin per
pal·liar les mancances d'aquest servei en el marc del vigent conveni amb la Protectora d'animals
i plantes de Figueres i incloure nous serveis necessaris a la comarca. Sobretot la posada en
marxa d'un nou servei de control i seguiment de colònies de gats al carrer atès que s'ha tornat
una problemàtica recurrent que cal resoldre.
En data 26 d'abril de 2011, el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el Pla
d'acció per a la millora del servei de protecció dels animals. Aquest Pla proposa millores en:
–
–
–
–
–

La tramitació i seguiment del servei
Els protocols de funcionament del centre
Nous serveis addicionals.
Comunicació del servei
Canvis en els convenis

En data 24 de març de 2015 la Junta de Govern va aprovar l'expedient per a la contractació del

servei de recollida d’animals domèstics abandonats i el servei de gestió i control de colònies de
gats del Consell Comarcal i va convocar licitació per a l'adjudicació del contracte. Únicament
l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres va presentar oferta a la licitació.
Que la Junta de govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 18 d'octubre va aprovar
l'adjudicació del contracte del nou servei de recollida d'animals domèstics abandonats i gestió i
control de colònies de gats a la comarca. La prestació del servei de l'esmentat contracte
s'iniciarà l'1 de gener de 2017.
En data 27 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar un
nou conveni marc que contempla les millores per al servei de recollida d'animals abandonats i
gestió i control de colònies de gats a la comarca.
Els ajuntaments que es relacionen a continuació van subscriure, en les dates que es detallen, el
conveni de col·laboració per a la prestació del servei de recollida d'animals abandonats.

Municipis
Agullana
Albanyà
Avinyonet de Puigventós
Biure
Borrassà
Cabanelles
Cabanes
Cadaqués
Cantallops
Capmany
Cistella
Darnius
Espolla
Fortià
Garrigàs
Garriguella
L'Armentera
L'Escala
La Jonquera
La Vajol
Lladó
Llançà
Llers
Maçanet de Cabrenys
Masarac
Mollet de Peralada
Navata
Ordis

data del conveni
municipis
15/09/98 Palau Saverdera
09/02/12 Pau
28/09/98 Pedret i Marzà
24/05/11 Peralada
02/11/09 Pont de Molins
10/12/98 Pontós
11/01/99 Port de la Selva, El
07/04/11 Riumors
20/08/98 Roses
01/10/98 Sant Climent Sescebes
31/10/03 Sant Llorenç de la Muga
22/09/98 Sant Miquel de Fluvià
28/06/16 Sant Mori
02/01/99 Sant Pere Pescador
07/09/98 Santa Llogaia d'Àlguema
31/05/12 Saus Camallera Llampaies
14/04/99 La Selva de Mar
29/01/01 Terrades
09/05/12 Torroella de Fluvià
17/02/15 Ventalló
29/07/98 Vilafant
29/12/98 Vilajuïga
24/09/98 Vilamacolum
16/04/07 Vilamalla
21/09/98 Vilamaniscle
12/02/99 Vilanant
07/04/99 Vila-Sacra
17/04/12 Vilaür

data del conveni
05/04/02
12/02/01
11/02/09
24/09/98
04/09/98
14/09/98
01/10/98
11/01/10
01/10/04
18/12/98
21/10/12
01/01/99
01/01/05
27/05/08
16/04/07
01/12/03
22/09/98
19/10/98
17/07/02
29/10/98
06/05/12
10/03/99
17/09/98
04/05/12
10/09/98
07/08/98
31/12/11
16/05/11

Vist que la vigència del conveni per a la prestació del servei amb els Ajuntaments és
prorrogable tàcitament per anys naturals, si cap de les parts no manifesten, amb una antelació
mínima de dos mesos, la seva voluntat en sentit contrari.
Vist l'informe favorable de la cap de l'àrea de Medi Ambient.
Fonaments de dret
• 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.
• 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 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de medi ambient proposa a aquesta Junta de govern
l’adopció del següent acord:
ACORD
Primer.- Denunciar els 56 convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i els ajuntaments relacionats, per a la prestació del servei de recollida d'animals
abandonats.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord als ajuntaments relacionats, a l'Associació Protectora
d'Animals i Plantes de Figueres i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu coneixement.
Tercer.- 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.
Figueres, 25 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

