
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del subministrament de contenidors de càrrega lateral per a la
recollida  de residus  de  les  fraccions d'envasos lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de vidre.  a)
Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació

Fets

La  cap  de  l'àrea  de  Medi  Ambient  del  Consell  Comarcal  ha  emès  informe  de  data  22  de
novembre  de  2016,  justificatiu  de  la  necessitat  i  les  característiques  de  la  contractació  del
subministrament de contenidors de càrrega lateral per a la recollida de residus de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre.

S'han  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del subministrament.

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); i

- Directiva 2014/24 UE del Parlament Europeu i el Consell sobre contractació pública.

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,  d'acord  amb  allò  disposat  a  l'article  110  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient
de contractació administrativa que té per objecte el subministrament de contenidors de càrrega
lateral per a la recollida de residus de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de
vidre.

Segon.-  Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques adjunts a la proposta, reguladors de la contractació del subministrament esmentat.

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte, per procediment obert,  d'acord
amb allò previst a l'article 157 i següents del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

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



A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de
licitació és de 172.637,71 €, IVA exclòs.

El termini d'execució del contracte serà de 2 anys a comptar des de la data de la seva signatura i
no es podrà prorrogar.

Quart.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació corresponent a l'exercici 2016 per
un import màxim de 103.491,80 €, que inclou l'IVA i les possibles modificacions, amb càrrec a
l'aplicació 45.1621.22710 del pressupost.

Cinquè.- Anunciar la present licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal i en el
BOP de Girona.

Sisè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del dia
següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP i en el perfil del contractant.

Setè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord. 

Figueres, 5 de desembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Josep Maria Cervera i Pinart

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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 Borrassà 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 Borrassà ha aprovat 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.
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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 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.

Cinqué.- 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, 22 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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  La  Jonquera  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 La Jonquera ha aprovat 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

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



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  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.

Cinqué.- 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, 29 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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 Palau de Santa Eulàlia 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  Palau  de  Santa  Eulàlia  ha  aprovat  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.
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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 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.

Cinqué.- 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, 29 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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  Palau  Saverdera  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 Palau Saverdera ha aprovat 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
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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 Palau
Saverdera.

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 Saverdera i a l'àrea d'Intervenció del CCAE
per al seu coneixement i als efectes adients.

Cinqué.- 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, 5 de desembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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  Borrassà  per  a  la  prestació  del  servei  d’implantació  i  seguiment  del
compostatge casolà al municipi.-Aprovació

Fets

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà porta a terme el compostatge casolà en  42 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.

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 es va aprovar pel
Ple del Consell Comarcal el dia 2 de febrer de 2010.

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 Borrassà ens ha manifestat que el Ple del seu ajuntament va aprovar el conveni
per la prestació del servei d’implantació i seguiment del compostatge casolà en el seu municipi.

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 régim jurídic del sector públic.

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del règim local (LRBRL),  
modificada per la llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 

- 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  
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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, la
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 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.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Borrassà i a l'àrea d'intervenció del CCAE per al
seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 22 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del Projecte bàsic i executiu del Centre de protecció i adopció
d'animals de l'Alt Empordà (CPAA).- Aprovació inicial.-

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, 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, inspecció i acolliment, es va
encomanar a l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, segons 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 de l'Alt Empordà, en data 26 d'abril de 2011, va aprovar  el Pla
d'acció  per a la millora del servei de protecció dels animals. Aquest Pla proposava millores en:

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

Mitjançant acord de Ple de 27 de setembre de 2016, el Consell Comarcal ha aprovat el Conveni
marc per a la delegació del servei de recollida d'animals abandonats i la gestió i control de
colònies de gats amb els ajuntaments de la comarca.

Mitjançant acord de Junta de Govern d'11 d'octubre 2016, el Consell Comarcal ha adjudicat el
nou servei de recollida d'animals abandonats i gestió i control de colònies de gats a l'Associació
Protectora d'Animals i Plantes de Figueres.

Atès que la comarca no disposa de cap centre de protecció i adopció d'animals (CPAA) de caire
municipal o comarcal gestionat per l’administració, els Serveis tècnics del Consell Comarcal
han redactat el Projecte del Centre de protecció i adopció d'animals de l'Alt Empordà.

Es considera que una de les condicions imprescindibles per a la ubicació d’un centre d'aquest
tipus és l’accessibilitat i la centralitat a la comarca. A més, per augmentar-ne l’eficiència, es
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considera  condició idònia  que comparteixi  recursos  de  manteniment  i  vigilància  amb altres
instal·lacions públiques.

Una  de les  finques  que inclou aquestes  característiques  està  situada dins  d'un Pla  Especial
Urbanístic  per  a  les  instal·lacions  de  tractament  de  residus  a  l'Alt  Empordà  a  l'entorn  de
l'Abocador Comarcal de Pedret i Marzà. La seva centralitat i accessibilitat és idònia a nivell
comarcal i la superfície de la finca proposada és suficient. D’altra banda, l’ampliació del Dipòsit
comarcal  de  residus,  l'actual  construcció  del  Centre  de  tractament  de  residus,  la  imminent
construcció de la Deixalleria comarcal i del Centre d’educació ambiental fan possible la creació
de sinergies a nivell de manteniment i serveis comuns amb el nou CPAA.

Els documents que integren el  Projecte del Centre de protecció i  adopció d'animals de l'Alt
Empordà són:

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
COMPLIMENT CTE I ALTRES REGLAMENTACIONS
ANNEXOS A LA MEMÒRIA
INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT
PLEC DE CONDICIONS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PRESSUPOST
PLÀNOLS

Aquests documents s'han agrupat en 3 volums i plànols.

El resum del pressupost del Projecte és el següent:

Pressupost d'execució material CPAA 576.654,60 €

13 % despeses generals sobre 576.654,60 € 74.965,10 €

6 % benefici industrial sobre 576.654,60 € 34.599,28 €

Pressupost d'execució per contracte 686.218,98 €

21 % IVA sobre 686.218,98 € 144.105,99 €

Total pressupost per contracte amb IVA 830.324,97 €

Consta a l'expedient informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal
en data 1 de desembre de 2016, en el qual es proposa iniciar les tràmits administratius i de
supervisió tècnica especialitzada per a l'aprovació del Projecte bàsic i executiu del Centre de
protecció i adopció d'animals de l'Alt Empordà.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de

juny (ROAS). Articles 36 i següents.
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- 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).

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

- Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les  administracions
públiques.

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 inicialment el Projecte bàsic i executiu del Centre de protecció i adopció
d'animals de l'Alt Empordà,  que compta amb un pressupost total d'execució per contracte de
830.324,97 € (21 % d'IVA inclòs), redactat a novembre de 2016 pels Serveis tècnics del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.

Segon.- Sotmetre-ho a informació pública, pel termini de 30 dies (hàbils) comptats a partir de la
darrera publicació, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOP),  en el  tauler  d'anuncis  d'aquesta  corporació i  a  la pàgina web comarcal,  per  tal  que
qualsevol persona ho pugui consultar a la Secretaria d'aquest Consell Comarcal, i presentar les
al·legacions que es considerin oportunes.

Tercer.- Sol·licitar  a  la  Diputació  de  Girona  la  supervisió  del  Projecte,  atès  que  aquesta
corporació no disposa d'una oficina o unitat de supervisió de projectes definida a l'article 125 i
disposició addicional  2.12 del  Reial  Decret Legislatiu 3/2011,  de 14 de novembre,  pel qual
s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic.  A  aquest  efecte  caldrà
trametre'ls,  juntament  amb un certificat  d'aquest  acord,  un  exemplar  del  Projecte  en  suport
informàtic.

Quart.- Donar trasllat d'aquest acord a l'Ajuntament de Pedret i Marzà per al seu coneixement i
als efectes adients.

Cinquè.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, per a la realització de tants actes i gestions com calguin per tal d'executar
el present acord.

Figueres, 5 de desembre de 2016

El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,
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Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente per al finançament de la prova pilot per a l'autogestió de la fracció orgànica
dels residus municipals a Viladamat

Fets

Els serveis tècnics de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal han redactat un document
tècnic  de  prova  pilot  per  a  l'autogestió  de  la  fracció  orgànica  dels  residus  municipals  a
Viladamat. Aquest document descriu la metodologia d'implantació del compostatge comunitari
al  municipi  com  a  estratègia  principal  d'autogestió  de  la  fracció  orgànica  dels  residus
municipals.

L'Agència  de  Residus  de  Catalunya  ha  notificat  al  Consell  Comarcal  que  el  Ministerio  de
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  proposa  atorgar  27.100,33  €  per  al  projecte
esmentat,  en el marc del programa PIMA RESIDUOS, en la línia d'actuació de FOMENTO
DEL COMPOSTAJE, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PLANTAS DE COMPOSTAJE. 

L'Ajuntament de Viladamat ha manifestat el compromís d'execució del projecte, així com per
assumir la part prevista al pressupost i no assumida pel MAGRAMA. 

D'altra banda, el Consell Comarcal es farà càrrec de l'import previst al projecte per material de
campanya d'implantació de la recollida selectiva de la FORM, pel qual s'ha sol·licitat subvenció
a l'Agència de Residus.

Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data 30 de
novembre de 2016, en el qual es proposa d'acceptar la subvenció del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente per portar a terme la prova pilot per a l'autogestió de la fracció
orgànica dels residus municipals a Viladamat, així com adoptar l'acord d'executar el projecte
juntament amb l'Ajuntament de Viladamat.

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).
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• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions

públiques.

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

ACORDS

Primer.  - Acceptar  la  subvenció  de  27.100,33  € atorgada  pel  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en el marc del projecte PIMA RESIDUOS 2015, relativa a la
línia  d'actuació  FOMENTO  DEL  COMPOSTAJE,  CONSTRUCCIÓN  DE  NUEVAS
PLANTAS DE COMPOSTAJE, per portar a terme la Prova pilot per a l'autogestió de la fracció
orgànica dels residus municipals a Viladamat.

Segon.- Adoptar  el  compromís  d'executar  el  projecte  juntament  amb  l'Ajuntament  de
Viladamat.

Tercer.  - Consignar  l'ingrés  de  27.100,33  € entre  les  aplicacions  pressupostàries  d'ingressos
núm.  45  72003  (MAGRAMA  compostatge  comunitari  corrent)  i  45  72004  (MAGRAMA
compostatge comunitari inversions) del vigent pressupost del Consell Comarcal.

Quart.- Notificar  el  present  acord a  l'Agència  de Residus de Catalunya,  a  l'Ajuntament  de
Viladamat i a l'Àrea d'Intervenció del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes
adients.

Figueres, 5 de desembre de 2016

El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Prenc raó, En dono fe,
La Secretària accidental,

Cap d'intervenció
Toñy Asensio Belmonte Francesca Falcó i Roig
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  pagament  de  15.000,00  €  concedits  a  l'Associació  per  a  la  Formació
Professional a l'Alt Empordà.

Fets

Mitjançant acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de data 19
d’abril de 2016, s’ha concedit una subvenció a l’Associació per a la Formació Professional a
l’Alt Empordà per dur a terme l’activitat consistent en la formació de 640 hores lectives dutes a
temre l’any 2016, del curs dual de cuina i serveis de restauració, d’acord amb un pressupost de
despesa acceptat de 30.323,77 € per a l’exercici 2016.

En data 5 d’octubre (RE:2016/9167), el beneficiari del finançament ha presentat la declaració
signada acreditant l’aplicació de la subvenció concedida i els justificants que acrediten que s’ha
realitzat l’activitat objecte de la subvenció per un import de 29.480,21 €.

En data  16  de  novembre  (RE 2016/10938)  el  beneficiari  del  finançament  ha  presentat  una
ampliació  dels  conceptes  de  justificació  de  la  subvenció  concedida  i  els  justificants  que
acrediten aquesta ampliació. 

En  data  28  de  novembre  (RE  2016/11415),  el  beneficiari  del  finançament  ha  presentat  la
reformulació del pressupost. 

En data 28 de novembre la cap de promoció econòmica ha emès un informe favorable que ha
tramès a l'àrea d'Intervenció per a la seva fiscalització i control financer.

Fonaments de dret

 Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  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).

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels  ens  locals  (ROAS).  Títol  3  (Activitat  de  foment  i  promoció  d’activitats  socials  i
econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.
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 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 estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

 Reial  Decret  legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de

17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

 Acord de concessió de la Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de data 13

d'octubre de 2015.

Per  tot  això,  el  conseller  delegat  de  l'Àrea de Promoció  Econòmica,  proposa a  la  Junta  de
Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Aprovar  el  pressupost  de  despeses  justificades  de  30.531,61  €  realitzades  des  de
l'Associació  per  a  la  Formació  Professional  de  l'Alt  Empordà  per  dur  a  terme  l'activitat
consistent en la formació de 640 hores lectives dutes a terme l'any 2016 del curs dual de cuina i
serveis de restauració.

Segon.-   Reconèixer la despesa l'Associació per a la Formació Professional de l'Alt Empordà
amb  CIF  G17393950,  representada  per  la  Sra.  Marta  Felip  i  Torres,  amb  DNI  número
40441072B, de 15.000,00 € en concepte de subvenció per dur a terme l'activitat especificada al
punt primer.

Tercer.-  Ordenar  el  pagament  de  15.000.00  €  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària
65.4331.48000 “subvenció Escola d'Hostaleria”.

Quart.- Notificar aquest acord a la Presidenta de l'Associació per a la Formació Professional a
l'Alt Empordà i a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Figueres, 5 de desembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a  Presentació de la candidatura i sol.licitud de cofinançament per el projecte
BiciTransCat:  Desenvolupament  de  nous  itineraris  ciclables  i  enllaços  multimodals
transfronteres per la promoció de la mobilitat sostenible en el marc del Programa INTERREG V
Espanya-França-andorra (POCTEFA 2014-2020)- Aprovació

Fets

Atès que després de la participació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà al desenvolupament
del projecte Enllaç 1, promocionada com a Ruta Pirinexus, en l'anterior convocatòria d'ajuts
POCTEFA, el Consorci de les Vies Verdes ha proposat al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
de  participar  com  a  soci  beneficiari  en  la  candidatura  de  projecte   BiciTransCat:
Desenvolupament  de  nous  itineraris  ciclables  i  enllaços  multimodals  tranfronterers  per   la
promoció de la mobilitat sostenible 

Atès que aquest projecte té com objectiu principal desenvolupar un nou itinerari transfronterer a
partir de un nou tram ciclable, amb enllaços intermodals (accés al transport públic, TGV, tren
convencional, bus, etc) que permeti la mobilitat sostenible, unint Figueres amb Perpinyà passant
per la costa (Figueres, Peralada, Castelló d'Empúries, Roses, el  Port de la Selva, Llançà, Colera
i Portbou). Aquesta millora ha d’afavorir tan a la població local,  com als visitants,  i inclou
actuacions de difusió de tot l'Alt Empordà (organització i participació a famtrips, workshops i
participació a fires especialitzades en cicloturisme, etc. )
 
Atès que els socis d'aquest projecte són el Consorci de les Vies Verdes (cap de fila), Consell
Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  Ajuntament  de Figueres,  Conseil  Départemental  des  Pyrénées-
Orientales i Communaté urbaine Perpignan Méditerranée.

Atès que el cost total del projecte és de 4.687.769,25 € al que correspon una sol.licitud total de
FEDER de 3.047,050,01 €.

Atès que el cost de les actuacions que corresponen al Consell Comarcal de l'Alt Empordà es de
269.477,00  dels  quals  podem obtenir  un  65% de  la  subvenció  FEDER,  175.160,05  €,  pel
període de 2017-2020.

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà vol presentar-se com a soci beneficiari  d'aquest
projecte,  liderat  pel  Consorci  de  les  Vies  Verdes  a  la  segona  convocatòria  de  projectes
transfronterers INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020, publicat el 10 de novembre de 2016.

Atès l'informe favorable de la Cap d'Àrea de Turisme.
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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).
- 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).
- 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).
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- 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).
- Art. 31 del Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 8 i 9 del
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.

- Reglament UE 1299/2013 del Parlament Europeu i el Consell,  de  17  de  desembre  de
2013, pel  que  s'estableixen les   disposicions   específiques   relatives   al   Fons Europeus
de Desenvolupament Regional al objectiu de cooperació territorial europea.

- Programa operatiu d’INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020
- Segona convocatòria de projectes transfronterers INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020,

publicat el 10 de novembre de 2016.

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  projecte  BiciTransCat:  Desenvolupament de nous itineraris ciclables i
enllaços multimodals tranfronterers per la promoció de la mobilitat sostenible , amb un cost
total del projecte de 4.687.769,25 € del qual correspon  al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
l'import  de  269.477,00€,  així  com  la  sol.licitud  de  la  subvenció  FEDER,  per  import  de
175.160,05 €, que s’annexa. 

Segon.- Sol.licitar al Consorci de les Vies Verdes que presenti, com  a cap de fila,   candidatura
de  l'esmentat  projecte  BiciTransCat:  a  la  segona  convocatòria  de  projectes  transfronterers
INTERREG V Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) . 

Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al President del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució del
present acord.

Figueres, 5 de desembre de 2016
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El conseller delegat de l'àrea de turisme,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Francesca Falcó i Roig
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a la resolució del recursos presentats en el marc de la convocatòria d'ajuts
individuals de menjador per al curs 2016-2017.

Fets
El  Consell  Comarcal  té  delegades,  mitjançant  conveni  subscrit  amb  el  Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les competències
delegades de la gestió del transport i del menjador  escolar a la comarca de l'Alt Empordà.

Per acord del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de data 24 de maig de 2016, es van
aprovar les bases que regulen la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs 2016-
2017.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de novembre de 2016, va aprovar l'adjudicació
dels ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017.

Aquesta adjudicació es va notificar a les famílies i als ens gestors i es va iniciar el període de
presentació de recursos establert a l'article 12 de les bases.

S'han acceptat les noves sol·licituds arribades fins el dia 22 de novembre i que compleixen els
requisits establerts ens les bases, així com els recursos que s'han estimat d'acord les bases.

Atès que per aquest curs els barems són iguals per a tot Catalunya, i hi pot haver mobilitat per
comarques.

Atès l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament segons el qual proposa
l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017.

Fonaments de dret

 Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
 Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els

Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
 L'article  8  del  Decret  219/1989  que  estableix  la  possibilitat  d'establir  un  conveni

individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca. 
 Decret  160/1996 pel  qual  es  regula  el  servei  menjador  escolar  dels  centres  docents

públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.
 Conveni  entre  el  Departament  d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  el

Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió
del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions
en matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016. 

 Bases de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador aprovades pel Ple del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà en data 24 de maig de 2016.
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Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer .- Aprovar l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017 per
necessitats socioeconòmiques d'acord amb l'annex adjunt que forma part de la proposta.

Segon.- Comunicar  aquesta  resolució  als  centres  d'ensenyament  corresponents  únicament  a
efectes de facilitar la informació necessària per al desenvolupament del bon funcionament del
centre, sense que se'n pugui fer ús diferent i  sempre donant compliment al previst a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i resta de la
normativa corresponent. Així com als sol·licitants afectats per al seu coneixement i als efectes
adients.

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà i es farà efectiu una
vegada rebudes les certificacions corresponents, quedant condicionat el mateix a:

- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal de
l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.

- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.

L'ajut  s'aplicarà  de  forma  finalista  respecte  de  la  persona  objecte  de  l'ajut,  sempre  i  quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre. 

Quart.- Autoritzar la despesa dels ajuts individuals de menjador, per l'import de 249.805,54 €
corresponent  al  període  de  setembre  a  desembre  amb  càrrec  de  l'aplicació  pressupostària
35.3263.48000 del pressupost de 2016,  l'import de 157.297,74 € corresponent al període de
setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.22799 del pressupost de
2016, i una despesa per l'import de 387.379,61 € i 243.925,47 € corresponent al període de
gener a juny de 2017 amb càrrec al pressupost de 2017, d'acord amb la relació següent:
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2016 2017
CENTRE SET-DES GENER-JUNY

AMPA ESC FLUVIANETS 2.352,90 3.648,70

AMPA ESC JOAN REGLA 4.414,92 6.846,33

ESC SANTA CECILIA (AJUNT) 828,00 1.284,00

AMPA ESC CABANES 1.069,50 1.658,50

AMPA ESC RUIZ AMADO 12.105,74 18.772,66

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES 13.679,25 21.212,75

AMPA ESC EMPURIES 10.060,20 15.600,60

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA 4.419,45 6.853,35

AMAP ESC JOSEP PALLACH 19.732,28 30.599,33

AMPA ESC SALVADOR DALI 15.798,37 24.498,93

AMPA ESC SANT PAU 8.771,63 13.602,38

AMPA ESC AMISTAT 30.932,70 47.968,10

COR DE MARIA 7.058,70 10.946,10

LA SALLE 5.741,27 8.903,13

ESCOLAPIES FIGUERES 5.989,20 9.287,60

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO 6.054,75 9.389,25

ESC LES SALINES  (AJUNT.) 420,90 652,70

ESC MARTÍ INGLES  (AJUNT.) 2.898,00 4.494,00

AMPA ESC RAMON MUNTANER 1.138,50 1.765,50

AMPA ESC PONT DE MOLINS 2.749,10 4.263,10

ESC ELS GRECS 23.401,35 36.289,05

AMPA ESC NARCIS MONTURIOL 10.143,00 15.729,00

AMPA ESC M. VAYREDA (ROSES) 12.213,00 18.939,00

CENTRE ESCOLAR EMPORDA 1.035,00 1.605,00

AMPA ESC LLAGUT 18.255,99 28.310,01

AMPA ESC TERRAPRIMS 3.850,20 5.970,60

AMPA ESC SANTIAGO RATES 6.417,00 9.951,00

AMPA ESC PUIG SEGALAR 1.573,20 2.439,60

AMPA ESC SOL I VENT 4.919,70 7.629,10

AMPA ESC LES MELIES 6.417,00 9.951,00

ESC VENTALLÓ  (AJUNT.) 2.704,80 4.194,40

CEE MARE DE DEU DEL MONT 2.659,95 4.124,85

249.805,54 387.379,61

SERHS FOOD AREA, SL SET-DES GENER-JUNY

CEIP. CARITAT SERINYANA 1.878,53 2.913,08

CEIP. BORRASSA 1.252,35 1.942,05

CEIP. EL FAR D'EMPORDA 1.861,92 2.887,33

CEIP. L'ESCULAPI 1.925,10 2.985,30

CEIP. PARC DE LES AIGÜES 20.663,78 32.043,83

CEIP. MONTSERRAT VAYREDA (LLADO) 415,08 643,68
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CEIP. POMPEU FABRA 10.546,78 16.355,15

CEIP. JOAQUIM VALLMAJO 1.889,46 2.930,04

CEIP. MARIA PAGES TRAYTER

CEIP. PAU 626,18 971,03

CEIP. LES CLISQUES 1.726,93 2.678,00

CEIP SANT JAUME 2.507,12 3.887,85

CEIP. VALLGARRIGA 5.067,36 7.858,08

CEIP. JOSEP DE RIBOT OLIVAS 4.856,22 7.530,66

CEIP ELS VALENTINS 1.867,87 2.896,54

CEIP. ANTONI BALMANYA 845,88 1.311,72

CEIP. SANT SEBASTIA 1.497,30 2.321,90

59.427,84 92.156,22

CATERING VILANOVA, SL SET-DES GENER-JUNY

CEIP. MN. JOSEP M. ALBERT 1.475,57 2.288,20

CEIP. ANICET DE PAGES 10.213,98 15.839,06

CEIP. TERESA DE PALLEJA 2.740,34 4.249,51

CEIP. VILANANT 1.897,16 2.941,97

CEIP. JOSEP POUS I PAGES 18.131,48 28.116,93

CEIP. GARRIGAS ,00 ,00

34.458,51 53.435,65

SERUNION SET-DES GENER-JUNY

CEIP. LLUIS MARIA VIDAL 421,94 654,31

CEIP. ELS DOLMENS 1.062,60 1.647,80

CEIP. MONT ROIG ,00 ,00

CEIP. CARME GUASCH I DARNE 6.370,43 9.878,78

CEIP. JOAQUIM CUSI 18.034,88 27.967,13

CEIP. TORRE D'EN REIG 1.485,23 2.303,18

AMPA ESC EL BRUEL 17.275,53 26.789,59

AMPA ESC LLERS 3.341,67 5.182,01

CEIP. GONÇAL COMELLAS 1.794,69 2.783,07

49.786,95 77.205,85

ALTEM SET-DES GENER-JUNY

AMPA ESC JOAQUIM GIFRE 3.337,19 5.175,06

CEIP J. VICENÇ VIVES 10.287,25 15.952,70

13.624,44 21.127,75

TOTAL AIM: 407.103,28 631.305,08



Cinquè.- Establir que els directors dels centres hauran de comunicar al Consell Comarcal les
altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així mateix,
el director del centre, i si s'escau el President/a i Secretari/a de l'AMPA, quan finalitzi el mes,
certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.

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

Setè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 5 de desembre de 2016

La consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a fer efectiva la sol·licitud de formalització de les addendes de pròrroga dels
convenis per l’any 2017 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i el Programa de Mediació per al Lloguer
Social d’Habitatge.

Fets

ATÈS que el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012
estableix, en relació a les oficines locals d’habitatge, que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir les oficines locals d’habitatge i el
programa de mediació per al lloguer social amb les administracions locals, com també amb
institucions o entitats que tinguin desplegament territorial.

ATÈS que, de conformitat amb l’establert en l’article 97 del Decret del Pla per al dret a
l’habitatge 2009-2012, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa d’una oficina i del
personal tècnic i administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen.

ATÈS que, per tal de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts del Pla
per al dret a l’habitatge 2009-2012, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà van subscriure, en data 1 de juny de 2012, un conveni de col·laboració per al
manteniment de l’Oficina local d’habitatge i programa de mediació per al lloguer social d’àmbit
territorial comarcal, el qual va ser aprovat per Decret de Presidència de 24 de maig de 2012 i
posteriorment ratificat pel Ple del Consell Comarcal en la seva sessió ordinària de 30 de juliol
de 2012. 

ATÈS que en data 17 de desembre de 2013 es va aprovar per comissió de govern i en data 21 de
gener de 2014 ratificat en sessió del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà el nou conveni
que establia una vigència fins el 31 de desembre de 2014, i poder ser prorrogat, per mutu acord
de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de
realitzar amb un preavís d'un mes del venciment del termini inicial.

ATÈS que en  data  10 de  febrer  de 2015 es  va  aprovar  per  Junta  de  Govern l'addenda de
pròrroga de la vigència dels convenis de col·laboració anteriorment esmentats per l'any 2015 i
posteriorment  ratificat  pel  Ple  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  en  la  seva  sessió
ordinària de 24 de març de 2015.

ATÈS  que en data 23 de febrer de 2016 es va aprovar per Junta de Govern l'addenda de
pròrroga de la vigència dels convenis de col·laboració anteriorment esmentats per l'any 2016 i
posteriorment  ratificat  pel  Ple  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  en  la  seva  sessió
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ordinària de 22 de març de 2016.

ATÈS que és voluntat d’ambdues parts continuar la col·laboració iniciada per mitjà del conveni
formalitzat.

ATÈS, en relació amb la celebració d’acords, pactes, convenis o contractes de les
Administracions públiques amb persones tant de dret públic com privat, el que disposen els
articles 47 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

ATÈS el que estableix l’article 4.1, epígraf c), del RDLegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

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.

ATÈS que el decret 75/2014, de 27 de maig, té per objecte aprovar i desplegar el Pla per al dret
a l'habitatge de Catalunya, d'acord amb les previsions del títol V de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge, es creu oportú i necessari tramitar la sol·licitud de formalització
dels convenis per l'any 2017.

Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent:

• Llei  4/2013,  de 4 de juny,  de  mesures  de flexibilització i  foment  del  mercat  de  lloguer
d'habitatges.

• Decret 18/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.
• Llei 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 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Llei 3/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
• Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del  govern  local

(LMMGL).
• Reial  Decret  legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals.
• Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges a

Catalunya.
• Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-

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.
• Decret 288/2007, de 24 de desembre, pel qual es prorroga la urgència del Decret 244/2005,

de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007.
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• Decret 235/2008, de 2 de desembre, de tercera modificació del Decret 455/2004, de 14 de
desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent

ACORD

Primer.- Aprovar la sol·licitud de formalització de les addendes de pròrroga dels convenis per
l'any 2017 entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge i al Programa de Mediació per al Lloguer Social d'Habitatge
pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2017.

Segon.- Facultar indistintament al president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcè i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels
presents acords.

Tercer.- Donar-ne trasllat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com a l'Àrea Serveis
Tècnics (Habitatge) d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Sotmetre a ratificació en el proper Ple del Consell Comarcal quan es celebri.

Figueres, 05 de desembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de l'àrea d'Habitatge,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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