
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  servei  de  gestió  de  les  xarxes  socials  del  Consell
Comarcal.- Requeriment de documentació.-

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 3 de gener de 2017, va disposar
requerir  l'empresa  BeCOM  Serveis  de  Comunicació  SCP,  declarada  com  a  oferta  més
avantatjosa en la licitació del contracte del servei de gestió de les xarxes socials del Consell
Comarcal, perquè en el termini de deu dies hàbils aportés la documentació a què feia referència
la clàusula 16 del plec administratiu.

Revisada la documentació aportada per l'interessat en data 30/01/17, s'observen les mancances
següents:

• De l'acta de constitució de la societat civil  es constata que els dos administradors de la
societat han d'actuar mancomunadament, per la qual cosa cal que l'oferta presentada sigui
signada pels dos.

• S'acredita  només,  mitjançant  certificat,  l'execució d'un contracte  de gestió  de les  xarxes
socials en els darrers cinc anys.

• El límít de la pòlissa de responsabilitat civil és de 150.000,00€, mentre que a la clàusula 25
del plec administratiu es demanava un import mínim de 300.000,00€

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.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.  - Requerir l'empresa BeCOM Serveis de Comunicació SCP perquè en el termini de tres
dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació del present acord esmeni les mancances
referides a la part expositiva de la forma que a continuació s'indica, amb l'advertiment que, en
cas contrari, s'entendrà que desisteix de la seva oferta:

- La Sra. Ana Rodríguez Acosta, com a administradora mancomunada de la societat, haurà de
comparèixer en aquest Consell Comarcal per procedir a signar l'oferta econòmica.
- Caldrà aportar  un certificat  que acrediti  la realització d'un altre contracte de gestió de les



xarxes socials en els darrers cinc anys.

Segon.  - En el supòsit de resultar adjudicatari haurà d'acreditar, abans de la formalització del
contracte, la subscripció d'una pòlissa de responsabilitat civil per import de 300.000,00€ o bé
d'un complement de la pòlissa aportada per import de 150.000,00€.

Tercer.- Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que se celebri.

Figueres, 1 de febrer de 2017

El president, En dono fe
El secretari,

Ferran Roquer Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a fer efectiva la signatura del conveni de col·laboració per l’any 2017 entre la
Diputació de Girona i l'Oficina Local d'Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a
la prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge.- Aprovació.-

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,  la  Llei  13/2009,  de  22  de  juliol,  defineix  que  són  objectius  de  l'Agència  de
l'Habitatge de Catalunya, l'execució i la gestió de les polítiques d'habitatge que són competència
de  la  Generalitat  i,  especialment  les  relatives  a  les  actuacions  públiques  que  en  matèria
d'habitatge han de garantir la proximitat al territori amb una gestió integrada de les actuacions
públiques  de  conformitat  amb  els  principis  de  subsidiarietat,  coordinació,  cooperació,
coordinació i col·laboració amb els ens locals.

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  és  voluntat  tant  de  la  Diputació  de  Girona  com del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà establir un conveni de col·laboració.

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).

• Decret 18/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).



• Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-
2007.

• 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.

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

ACORD

Primer.  - Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Oficina Local
d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per el període comprès entre l'1 de gener i el
31 de desembre de 2017 relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge.

Segon.  - Facultar indistintament al president, 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 la Diputació de Girona,  així  com a l'Àrea  de Serveis Tècnics
(Oficina d'Habitatge) d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord allò
previst a l'article 309 del ROAS.

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

Sisè.- 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, 07 de febrer de 2017

El conseller delegat de l'àrea d'Habitatge,

Pere Casellas Borrell

En dono fe,
Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

I  dentificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  formalització  de  la  tercera  pròrroga  del  lot  A  de  l'acord  marc  de
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Fets

1.Que  en  data  29  de  gener  de  2013  la  comissió  executiva  del  Consorci  Català  per  al
Desenvolupament  Local  va adjudicar el  subministrament  d'electricitat,  destinat  a les entitats
locals de Catalunya membres del Consorci ( Exp.2012/01), a l'empresa Endesa Energia, SAU
havent-se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb
durada d'un any,  des de l'1 d'abril de 2013 fins al 31 de març de 2014 i la relació de preus
unitaris que tot seguit es detallen:

Terme
d'energia Terme de potència

Preus (€/MWh) Euros/ kW i any

P1 P2 P3 P1 P2 P3

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549
6,30170
0

152,356 Sublot 2 (2.1A) 35,517224

177,553 86,943
Sublot  3  (2.1
DHA) 35,517224

150,938 Sublot 4 (2.0 A) 21,893189

183,228 63,77
Sublot  5
(2.0DHA) 21,893189

2.En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el Consorci
Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU. 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del

contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:

Preus per terme de potència

T.A (*) P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer ( Eur./kW any)



Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA)

PREUS ENERGÍA (€/MWh)

T.A. PRODUC
TE

P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A TP-DH3 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000

6.1A TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

3.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord relativa a la
pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga. 

4.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord relativa
a  la  segona  pròrroga  de  l’acord  marc  relatiu  al  subministrament  d’energia  elèctrica  amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de
2015  al  31  de  març  de  2016,  havent-  se  notificat  prèviament  a  l’adjudicatària  l’oferta  de
pròrroga,  la  qual  va  mostrar  la  seva  conformitat  dins  el  període  d’audiència  establert  a  la
clàusula setena del PCAP. 

5.-  En  data  16  de  gener  de  2017,  l'enginyer  tècnic  dels  Serveis  Tècnics  ha  informat
favorablement  sobre  la  necessitat  d'adhesió  a  la  tercera  pròrroga  a  l'acord  marc  del
subministrament  d'energia  elèctrica  presentat  pel  CCDL  i  el  corresponent  contracte  amb
l'empresa Endesa Energia, SAU.

Fonaments de dret

1.-  Clàusula  setena  del  plec  de  clàusules  administratives  que  regula  l’Acord  marc  del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.

2.- Clàusula trenta-sisena del  plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.

3.- Article 156 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  (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.

4.-  Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.



5.-  Article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.

Per tot això, el conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics proposa a  la Junta de Govern
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Adherir-se  a  la  tercera  pròrroga  de  l’Acord  marc  de  subministrament  d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un
termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les
següents condicions econòmiques:

Terme d´energia Terme de potència

Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any)

P1 P2 P3 P1 P2 P3

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555

141,560

Sublot
2  (2.1
A) 44,444710

163,494 85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710

125,265 Sublot 4 (2.0 A) 42,043426

144,809 65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament
aplicables als consumidors finals de l’energia.
Segon.- Assabentar d’aquest  acord,  pels  seus efectes  i  coneixement,  al  Consorci  Català  pel
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU com empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat." 

El conseller delegat de l'Àrea de serveis tècnics,

Intervingut i conforme En dono fe

L'Interventor El Secretari

Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo

Figueres, 18 de gener de 2017



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  Saus,  Camallera  i  LLampaies  per  a  l’adhesió  a  la  Xarxa  comarcal  de
deixalleries de l’Alt Empordà.

Fets

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera un projecte de Xarxa comarcal de deixalleries i
ofereix el servei de recollida de residus especials.

L’Àrea de Medi Ambient  ha elaborat  un conveni  tipus per poder formalitzar l’adhesió a la
Xarxa de deixalleries i, a la vegada, ha determinat les condicions de base de funcionament de
les deixalleries de la citada Xarxa.

Atès que l’Ajuntament de Saus, Camallera i LLampaies ha manifestat l’interès d’incloure la
seva deixalleria a la Xarxa comarcal de deixalleries de l’Alt Empordà i de delegar el servei de
recollida de residus especials al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Atès  que  l’Ajuntament  de  Saus,  Camallera  i  Llampaies,  ha  adaptat  el  conveni  tipus  a  les
característiques de la recollida de residus del  seu municipi.  A aquests efectes,  ha tramés el
conveni aprovat al Consell Comarcal juntament amb el Reglament d’explotació de la deixalleria
municipal (annex II de l’esmentat conveni).

Atès que l’Ajuntament de Saus-Camallera i Llampaies   ha aprovat el conveni d'adhesió a la
Xarxa Comarcal de Deixalleries de l'Alt Empordà.

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

• Decret  legislatiu 1/2009,  de 21 de juliol,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei
reguladora dels residus.

• Reglament d’explotació del servei de recollida dels residus especials per la deixalleria
mòbil.

• Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de residus especials i
deixalleria mòbil del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

• 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 d'adhesió a la Xarxa Comarcal de Deixalleries a subscriure entre el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Saus-Camallera i Llampaies.

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 Saus-Camallera i Llampaies 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, 31 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

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  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 d'Agullana.- Aprovació.-

Fets

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  d'Agullana 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 d'Agullana 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, 7 de febrer 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

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  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 Bàscara.- Aprovació.-

Fets

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  Bàscara 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 Bàscara 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, 7 de febrer 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

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  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 Boadella i Les Escaules.- Aprovació.-

Fets

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 Boadella i Les Escaules 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 Boadella i Les Escaules 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, 31 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

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  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 Cabanelles.-Aprovació.-

Fets

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  Cabanelles 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 Cabanelles 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, 31 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

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  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 Capmany.- Aprovació.-

Fets

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

Cinquè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per tal  de donar  compliment  al  que estableix l'article  8.1.f  de la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres, 31 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

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  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 Cistella.- Aprovació.-

Fets

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  Cistella 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 Cistella 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, 31 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

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  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 Colera.- Aprovació.-

Fets

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 Colera 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 Colera 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, 7 de febrer 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  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 d'Espolla.- Aprovació.-

Fets

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 d'Espolla 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 d'Espolla 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, 31 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

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  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 Lladó.- Aprovació.-

Fets

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 Lladó 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 Lladó 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, 31 de gener de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, El secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Luis 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  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 Navata.- Aprovació.-

Fets

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 Navata 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 Navata 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, 7 de febrer 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

http://www.altemporda.org/


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 d'Ordis.- Aprovació.-

Fets

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 d'Ordis 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 d'Ordis  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, 7 de febrer 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

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  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 Palau Saverdera.- Aprovació.-

Fets

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 Palau Saverdera 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 Palau Saverdera 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, 31 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

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  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 Peralada.- Aprovació.-

Fets

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

Cinquè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per tal  de donar  compliment  al  que estableix l'article  8.1.f  de la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres, 31 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

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  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 Pont de Molins.-Aprovació.-

Fets

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 Pont de Molins 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 Pont de Molins 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, 31 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

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  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 Sant Climent Sescebes.- Aprovació.-

Fets

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 Sant Climent Sescebes 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 Sant Climent Sescebes 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, 31 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

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  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 Ventalló.- Aprovació.-

Fets

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 Ventalló 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 Ventalló 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, 31 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

http://www.altemporda.org/
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