
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  contractació  del  servei  d'ajuda  a  domicili  del  Consell  Comarcal.-
Requeriment de documentació oferta més avantatjosa.-

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 2 de novembre de 2016, va aprovar
l'expedient de contractació del servei d'ajuda a domicili del Consell Comarcal, va aprovar el
plec de clàusules administratives particulars i  el plec de condicions tècniques reguladors del
contracte i va disposar convocar la licitació per a la seva adjudicació.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de novembre de 2016 es va rectificar la clàusula
quarta del plec de clàusules administratives particulars.

Durant  el  termini  de  presentació  de  proposicions  es  varen  presentar  les  ofertes  següents:
ARTRIS 2000 Serveis Socials SCCL i CLECE SA.

La Mesa de Contractació, reunida en data 20 de gener de 2017, va proposar  l'adjudicació del
contracte  a  favor  de  l'empresa  ARTRIS  2000  Serveis  Socials  SCCL,  amb  CIF  núm.  F-
17552845,  representada per la Sra. Sílvia Arteman Vergés, amb DNI núm. 40330651-J, per
haver presentat  l'oferta més avantatjosa.

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP),  modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

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

ACORD

Primer.- Declarar  com a oferta  més  avantatjosa  la presentada per l'empresa ARTRIS 2000
Serveis  Socials  SCCL  per  haver  obtingut  la  major  puntuació  en  aplicació  dels  criteris  de
valoració establerts en el plec de clàusules administratives particulars.



Segon.-  Requerir l'empresa ARTRIS 2000 Serveis Socials SCCL perquè en el termini de deu
dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest acord, presenti la documentació
que tot seguit s'indica, amb l'advertiment que, en cas contrari, s'entendrà que ha retirat la seva
oferta:

- Certificat d'inscripció al RELI o al ROLECE i fitxa resum de les dades que hi figuren.
L'aportació  d'aquesta  documentació  eximirà  l'empresa  d'aportar  la  documentació  que
s'indica a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives per acreditar  les condicions
d'aptitud quan a personalitat  i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o
empresarial, solvència econòmica i financera, solvència tècnica i professional i concurrència
o no de les prohibicions de contractar, sempre i quan aquesta figuri inscrita i actualitzada al
Registre. 

- Còpia de la pòlissa  de responsabilitat civil i del rebut en vigor
- Declaració  responsable  en  què  es  manifesti  que  es  disposa  de  les  certificacions

d'antecedents penals acreditatives que les persones que s'adscriuran al servei no han estat
condemnades per sentència feram per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual
per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors.

- Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 35.908,71€.
- Justificant  d'haver abonat les despeses de l'anunci de licitació per import de 47,52€

Figueres, 31 de gener de 2017
En dono fe,

El conseller delegat de l'àrea El Secretari,
de Serveis Socials

Àlex Hernández González Francisco L. Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament  de la Presidència
d'acord amb la resolució PRE/1258/2016, de 18 de maig de convocatòria per a la concessió de
subvencions  pluriennals  a  ens  locals  per  finançar  les  despeses  derivades  de  l'elaboració,
implementació o desenvolupament de polítiques de dona dins l'any 2016.

Fets

VISTA la resolució PRE/1224/2016, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores
del  procediment  per a la concessió de subvencions als  ens  locals per  finançar les  despeses
derivades de l'elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones.

VISTA  la  resolució  PRE/1258/2016,  de  18  de  maig,  per  la  qual  s'obre  la  convocatòria
corresponent a l'any 2016 per a la concessió de les subvencions pluriennals  a ens locals per
finançar les despeses derivades de l'elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques
de dona dins l'exercici 2016. 

ATÈS que l'Àrea de Benestar Social va concórrer a la convocatòria mitjançant el projecte que
porta el nom de «Elaboració del Pla d'igualtat de Gènere de l'Alt Empordà 2017-2019» amb el
qual es sol·licitava una subvenció per un import de 4.500 € (QUATRE MIL CINC CENTS
EUROS) tal i com s'explica en el document annex.

VISTA la  l'escrit  emes  per  l'Institut  Català  de  les  Dones  on  s'especifica  l'import  concedit
2.185,71  €  al  Consell  Comarcal  per  el  projecte  presentat  per  l'Àrea  de  Benestar  Social
«Elaboració del Pla d'igualtat de Gènere de l'Alt Empordà 2017-2019».

VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar en data 20 de gener de 2017 en que
informa favorablement a l'acceptació de la subvenció atorgada per l'Institut Català de les Dones.

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).

• resolució PRE/1224/2016, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del
procediment per a la concessió de subvencions

• resolució PRE/1258/2016, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a
l'any 2016 per a la concessió de les subvencions

• Llei 38/2003, General de Subvencions.

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



ACORD

Primer.-  Acceptar  la  subvenció  del  Departament  de  la  Presidència  de  la  Generalitat  de
Catalunya  d'acord amb la resolució de  l'Institut  Català de les Dones on s'especifica l'import
concedit al Consell Comarcal per el projecte presentat per l'Àrea de Benestar Social «Elaboració
del Pla d'igualtat de Gènere de l'Alt Empordà 2017-2019».

Segon.-  Consignar  l'ingrés  d'aquesta  subvenció  per  import  de  2.185,71€  a  l'aplicació
pressupostària 40.45100 "Institut Català de les Dones"del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal,
per al seu coneixement i als efectes legals adients. 

Figueres, 31 de gener de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Prenc Raó , En dono fe,
El Ca d'Intervenció, El secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Luis Muñz Cameo



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 de formació professionalitzadora per a joves de 16 a
24 anys, Okup'Alt 2017, que realitza l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Fets

Atès que l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en el seu Programa de
Formació  i  Ocupació  del  Pla  d’Actuació  Comarcal  de  Joventut  2017  impulsa  el  Projecte
Okup'Alt, dirigit a oferir formació professionalitzadora per a joves de 16 a 24 anys de la nostra
comarca.

Atès el Projecte Okup'Alt és una proposta innovadora, impulsada pel Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i que té el suport dels ajuntaments i del teixit empresarial del nostre propi territori, a
més de la d'altres entitats compromeses amb qui compartim els mateixos objectius.

Atès  que  el  Projecte  Okup'Alt  combina  formació  en  diferents  oficis  i  relació  amb  el  món
empresarial de la comarca, permetent empoderar els joves participants per tal que augmentin les
seves capacitats i habilitats professionals i que així afavoreixin el seu nivell d'autoestima i a la
vegada la seva autonomia. En un moment on el context socioeconòmic en el que ens trobem fa
difícil poder accedir a un lloc de treball, sobretot pels joves que són especialment vulnerables
davant aquesta situació, i que combinat amb la falta d'alternatives formatives en el territori, fa
indispensable que des de les administracions orientem els nostres esforços en l'elaboració de
propostes que donin resposta a aquesta conjuntura juvenil.

Atès que per tal de desenvolupar projectes a nivell comarcal que es dirigeixin a eradicar aquesta
realitat juvenil, és clau servir-se dels recursos del propi territori i unir esforços amb entitats que
tenen uns interessos comuns i que alhora poden repercutir qualitativament tant en el projecte a
executar com en els beneficis que els joves en puguin extreure. És el cas d'aquest projecte de
formació  i  ocupació  juvenil  i  de  la  col·laboració  que  es  portarà  a  terme  amb  diverses
institucions amb qui podrem comptar durant el curs del projecte.

Atès que el Projecte Okup'Alt es porta a terme en seus diferents, amb la participació de 37 joves
de l'Alt Empordà que es formaran i practicaran diversos oficis amb l'objectiu de realitzar les
tasques  que  els  formadors  els  hi  encomanin.  El  projecte  comptarà  amb  la  implicació  de
professionals especialistes que s'encarregaran d'oferir la formació i alhora marcar les directrius
de treball als participants, i també dels monitors que en faran el seguiment.

Atès que l'Okup'Alt es realitza des del 30 de gener fins el 28 d'abril de 2017 i pretén convertir-se
en un recurs de futur pels joves de la comarca de 16 a 24 anys que no estudien ni troben feina.



Atès que el pressupost per a la realització del Projecte Okup’Alt 2017 ascendeix a 18.322,50 €,
i inclou les despeses dels formadors i monitors, desplaçaments, material, difusió i l'assegurança
dels participants.
Vist l'informe emès en data 4 de gener de 2017 pel Tècnic Comarcal de Joventut Joan Salellas
Soler.

Fonaments de dret

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

- Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

- 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 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del  procediment  administratiu comú de les adminis-tracions

públiques

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

ACORD

Primer.- Aprovar el pressupost  per a la realització del Projecte Okup'Alt 2017, que organitza
l’àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per un import de 18.322,50 €, que
anirà a càrrec de la partida 60.3371.22610 del Programa de Formació i Ocupació del vigent
pressupost de despeses i que s'executarà de conformitat amb la normativa del contracte vigent.

Segon.- Donar-ne coneixement  a  les  àrees  administratives  d’Intervenció de Fons i  Joventut
d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement.

Pressupost 2017

Concepte Cost

Formadors/es
(Capítol II)

 1.058,75 x 3 (mes) = 3.176,25 €
1 professional = 3.176,25 €
1.085,75 x 3 (mes) = 3.176,25 €
1 professional = 3.176,25 €
1.000,00 x 3 (mes) = 3.000,00 €
1 professional = 3.000,00 €



9.352,50 €

Monitors/es 
(Capítol II)

920,00 € x 3 (mes) = 2.760,00 €
1 monitor = 2.760,00 €
920,00 € x 3 (mes) = 2.760,00 €
1 monitor = 2.760,00 €
5.520,00 €

Desplaçaments 800,00 €

Material 800,00 €

Celebració final 350,00 €

Assegurança 400,00 €

Difusió i tallers 1.100,00 €

Total 18.322,50 €

Figueres, 24 de gener de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Joventut,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'acceptació de la subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya per al
Projecte de dinamització del taller de preparació per a la reutilització de residus de la deixalleria
comarcal.-

Fets

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

Des de l’any 2005 el  Consell  Comarcal  ha realitzat  campanyes  anuals  relacionades amb la
prevenció de residus. Actualment, seguint amb la planificació comarcal establerta en matèria de
prevenció, s'està treballant en el projecte de pagament per generació a les empreses i tallers de
reparació a les deixalleries de la comarca, pel qual l'Agència de Residus va atorgar subvenció en
la convocatòria de 2015.

En aquests moments s'està construint a la comarca un nou Centre de tractament de residus que, a
part de les plantes de tractament, integrarà una deixalleria comarcal amb tractament de residus
voluminosos i un taller per a la preparació per a la reutilització. Aquest taller és un espai de
tipus  nau  que  es  dedicarà  específicament  a  fer  activitats  relacionades  amb  la  reparació  i
reutilització de residus en diferents formats. El taller es preveu que estigui construït i disponible
a la tardor de 2017.

En data 22 de juliol de 2016 va sortir publicada al DOGC la Resolució TES/1769/2016, de 8 de
juliol,  per  la  qual  s'aprovaven les  bases  reguladores  de  les  subvencions  per  a  projectes  de
prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

Mitjançant acord de Junta de govern de 6 de setembre de 2016, el Consell Comarcal va aprovar
el  Projecte  de  dinamització  del  taller  de  preparació  per  a  la  reutilització  de  residus  de  la
deixalleria comarcal i va sol·licitar a l'Agència de Residus 24.850,00 € dels 39.400,00 € totals
del projecte.

En data 27 de desembre de 2016 el Consell  Comarcal ha rebut la resolució del Director de
l'Agència de Residus de Catalunya referent a la convocatòria TES/1769/2016, a partir de la qual
s'atorguen al Consell Comarcal de l'Alt Emporà 24.485,50 € per a la realització del projecte
esmentat.

Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data 18 de
gener  de  2017,  en  el  qual  es  proposa  acceptar  la  subvenció  de  l'Agència  de  Residus  de



Catalunya  per  portar  a  terme  el  Projecte  de  dinamització  del  taller  de  preparació  per  a  la
reutilització  de  residus  de  la  deixalleria  comarcal,  per  un  total  de  24.485,00  € i  ampliar
l'aplicació de despeses 45 1621 22799 (Xarxa de deixalleries) amb aquest import.  

Fonaments de dret

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora

dels residus.
• Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions

públiques.
• Resolució TES/1769/2016, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les

subvencions  per  a  projectes  de  prevenció  i  preparació  per  a  la  reutilització  de  residus
municipals.

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  24.485,00  € concedida  per  l'Agència  de  Residus  de
Catalunya per portar a terme el  el  Projecte de dinamització del taller de preparació per a la
reutilització de residus de la deixalleria comarcal.

Segon.  - Consignar  l'ingrés  de  24.485,00  € a  l'aplicació  pressupostària  d'ingressos  núm.  45
45102 del pressupost de 2017 del Consell Comarcal.

Tercer.- Notificar-ho a l'Agència de Residus de Catalunya i a l'Àrea d'intervenció de fons del
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

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

Figueres, 24 de gener de 2017

El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Prenc raó, En dono fe,
La cap d'intervenció, El secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Luis Muñoz Cameo



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 Castelló d'Empúries 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  Castelló  d'Empúries  ha  aprovat  la  resolució  per  mutu  acord  del
conveni subscrit 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 Castelló
d'Empúries.

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 Castelló d'Empúries  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, 17 de gener de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo

http://www.altemporda.org/


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 Terrades per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal. 

L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica.

Mitjançant  conveni  marc,  signat  el  29 de juliol  de 2014,  els  ajuntaments  interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016,  va  aprovar  un  nou  conveni marc  entre  el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de  la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament de Terrades 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



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 Terrades.

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 Terrades 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, 24 de gener de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo

http://www.altemporda.org/


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 Torroella de Fluvià 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  Torroella  de  Fluvià  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
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 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, 17 de gener de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo

http://www.altemporda.org/


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 Pont  de Molins 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  43 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, 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  Pont  de  Molins  va  subscriure  el  conveni  per  la  prestació  del  servei
d’implantació i seguiment del compostatge casolà en el seu municipi el dia 19 d'abril de 2011 i
posteriorment, amb data 7 de gener de 2016, el va denunciar per l'impossibilitat pressupostària
de sufragar el cost del seguiment tècnic dels compostadors.

Ara, el passat dia 24 de novembre de 2016, mitjançant acord de Ple, l'ajuntament de Pont de
Molins va aprovar de nou el conveni per  a la prestació del servei d’implantació i seguiment del
compostatge casolà al municipi, al qual ha dotat de partida pressupostària per l'exercici 2017 per
sufragar les despeses que comporti la prestació d'aquest servei.

Fonaments de dret

- 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).

- 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 6/93, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, i per la
Llei 9/2008, de 10 de juliol.

- 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 Pont de Molins.
       .
Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Xavier Sanllehí i Brunet, 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 Pont  de  Molins  per  al  seu coneixement  i  als
efectes adients.

Figueres, 24 de gener de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  per  a  la  delegació del  servei  de  recollida  d'animals  domèstics
abandonats i la gestió i control de colònies de gats  que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l'Ajuntament de La Jonquera .- Aprovació.-

El decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció
dels animals, diu que correspon als ajuntaments o a les entitats locals supramunicipals, en el cas
que els municipis els hagi cedit  les competències sota el principi de millora d'eficiència del
servei, les funcions següents:

 Exercir la inspecció i vigilància dels animals de companyia.
 Establir  un  cens  municipal  d'animals  de  companyia  compatible  amb  el  sistema

informàtic  de gestió única del  registre  general  d'animals  de companyia  a Catalunya
( ANICOM).

 Vigilar  i  inspeccionar els nuclis  zoològics amb animals de companyia,  especialment
establiments  de venda,  guarda,  recollida i  cria,  i  si  s'escau comissar  els  animals  de
companyia.

 Confiscar  els  animals  de  companyia  si  hi  ha  indicis  de  maltractament,  presenten
símptomes d'agressions físiques, desnutrició, atenció veterinària deficient o si romanen
en instal·lacions indegudes.

 Recollir  i  controlar  els  animals  de  companyia  abandonats,  perduts  o  ensalvatgits  i
controlar els animals salvatges urbans.

 Han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequats i amb
prou capacitat pel municipi,  o convenir la realització d'aquest servei  amb ens locals
supramunicipals.

 S'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits,
o si s'escau sacrificats segons el que estableix l'article 11.2 del decret legislatiu.

 Per a la prestació d'aquest servei de recollida d'animals abandonats poden concertar-ne
l'execució amb entitats  externes,  preferentment  associacions de protecció de defensa
d'animals legalment constituïdes o empreses especialitzades.

El Consell comarcal de l'Alt Empordà disposa, des de l'any 2000, d'un servei comarcal per a la
recollida de gossos i gats abandonats o perduts. Aquest servei es realitza a través d'un conveni
de col·laboració amb l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres i hi estan adherits,
mitjançant conveni, la majoria dels ajuntaments de la comarca.

Arrel  del  Pla  de  millora  del  servei  de  protecció  dels  animals  aprovat  pel  Ple  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà el 26 d'abril de 2011 s'han introduït una sèrie d'accions de millora
en el  servei  entre  les  quals  s'inclou una redefinició dels  protocols  de funcionament  que no
s’incloïen en el conveni de col·laboració amb l’Associació  protectora d'animals i plantes de
Figueres.



El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar en data 24 de març de 2015 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. El contracte es va adjudicar en data 11 d'octubre de 2016 a l’Associació Protectora
d’Animals i Plantes de Figueres.

En data 25 d'octubre de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal va aprovar la
denúncia  dels  anteriors  convenis  que  havien  subscrit  56  ajuntaments  de  la  comarca,   amb
l'objecte de tramitar el nou conveni amb les noves prestacions. 

El 27 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la
prestació del nou servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de
colònies de gats al qual s'hi poden adherir els ajuntaments de la comarca interessats.

Atès que l’Ajuntament de  La Jonquera ha aprovat el conveni per a la delegació  del servei de
recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.

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 a la delegació  del servei de recollida d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.

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, 17 de gener de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo

http://www.altemporda.org/
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