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 Vilanant 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 Vilanant ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i l'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 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 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 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, 15 de novembre 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

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu l'adhesió de l'Ajuntament de la Jonquera al Pla per a la Inclusió i la Cohesió
social de l'Alt Empordà 2013-2016.Fets
ATÈS que el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 2013-2016, aprovat en
sessió del Ple del Consell Comarcal el dia 23 de juliol de 2013, és un document estratègic que
estableix les prioritats que es promouran durant aquest període a la comarca per millorar les
condicions de vida de les persones que hi resideixen i reforçar la cohesió social.
ATÈS que el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 2013-2016 és fruit del
Contracte-Programa que ha signat el Consell Comarcal amb el Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord ha permès la creació d'un equip tècnic
d'inclusió social a l'àrea de Benestar que ha facilitat aquest procés de treball estratègic i que farà
el seguiment de l'execució i l'avaluació del Pla.
ATÈS que en el procés d'elaboració del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt
Empordà 2013-2016 el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, els ajuntaments de La Jonquera,
L'Escala, Roses i Castelló d'Empúries varen treballar coordinadament durant el primer semestre
de l'any 2013 per a establir les línies de treball prioritàries i les accions que es desplegaran a la
comarca fins el 2016.
ATÈS que el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 2013-2016 preveia en el
capítol 6è la creació de la Comissió Tècnica per a l'execució, seguiment i avaluació del Pla amb
la missió de vetllar pel compliment dels compromisos, els objectius i les accions del Pla. La
Comissió de Seguiment està integrada per un equip de treball format pels tècnics de les diferents
àrees del Consell Comarcal implicades en l'execució, seguiment i avaluació del Pla (Àrea de
Benestar, Àrea d'Ensenyament i Cultura, Àrea d'Habitatge, Àrea de Joventut i Àrea de Medi
Ambient) així com pels tècnics de Benestar i Promoció Econòmica dels ajuntaments de Castelló
d'Empúries, L'Escala, La Jonquera i Roses.
VISTA la proposta de l'Ajuntament de la Jonquera amb registre d'entrada número 2016/8432 de
data 12/09/2016 en que sol·licita l'adhesió al Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt
Empordà 2013-2016, nomenant com a representants de l'ens a la Comissió Tècnica per a
l'execució, seguiment i avaluació del Pla la següent persona:
•

M. Dolors Colomer i Cotta, tècnica de l'Àrea d'Atenció a les Persones i Promoció
econòmica

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).
• 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).
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Prendre coneixement del contingut de l'acord de la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de la Jonquera de data 1 de setembre de 2016. (veure document annex)
Segon.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de la Jonquera per al seu coneixement i als efectes
adients.
Figueres, 15 de novembre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Alex Hernández González
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al nomenament del tècnic director de l'obra: "Projecte de construcció de pas
per a vianants: GR-92, GR-11 i Itinerànnia" al municipi del Port de la Selva.Fets
ATÈS que en data 9 de juny de 2015 es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament del Port de la Selva, per a la gestió i execució de les
accions municipals en l'àmbit del projecte foment del valor turístic dels espais naturals protegits
de l'Alt Empordà, potenciant el turisme actiu i sostenible. «Projecte de construcció de pas per a
vianants : GR-92, GR-11 i Itinerànnia» al municipi del Port de la Selva.
ATÈS la sol·licitud presentada en data 24 d'abril de 2015, al Departament d'Empresa i Ocupació
per la concessió de subvencions per ens locals de Catalunya pel desenvolupament de Plans de
foment territorial del turisme, en compliment del que es va acordar per decret de presidència el
23 d'abril del 2015 per la realització del projecte Foment del valor turístic dels espais naturals
protegits de l'Alt Empordà, potenciant el turisme actiu i sostenible.
ATÈS que en data 8 d'octubre de 2015 per part del Departament d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, es va resoldre la concessió de la subvenció de 312.674,77 € a aquest
Consell Comarcal, per l'execució de les actuacions incloses en el projecte aprovat Foment del
valor turístic dels espais naturals protegits de l'Alt Empordà, potenciant el turisme actiu i
sostenible, amb un cost total de 625.349,53€.
Atès que per acord de la Junta de Govern de data 5 d'abril de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació corresponents al «Projecte de construcció de pas per a vianants : GR-92, GR-11 i
Itinerànnia» al municipi del Port de la Selva i es va disposar convocar la licitació per
procediment obert i tramitació ordinària.
Atès que per acord de la Junta de Govern de data 4 d'octubre 2016 es va aprovar l'adjudicació de
les obres del «Projecte de construcció de pas per a vianants : GR-92, GR-11 i Itinerànnia» al
municipi del Port de la Selva a favor de l'UTE Cap de Creus, pel preu de 70.690,50 €, iva
exclòs.
Atès que per dur a terme les tasques de direcció de l'obra i coordinació de seguretat i salut es
proposa des de l'Ajuntament del Port del Selva nomenar el Sr. Pere Ribot i Panosa, Arquitecte
Tècnic.
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 estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).
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.- Nomenar al Sr. Pere Ribot i Panosa, Arquitecte Tècnic, tècnic director de l'obra i
coordinador de seguretat i salut del «Projecte de construcció de pas per a vianants : GR-92, GR11 i Itinerànnia» al municipi del Port de la Selva.
Segon.- Així mateix nomenar la Sra. Trinitat Bonaterra i Batlle, Arquitecta, com a representant
del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Figueres,
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

