
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 Masarac per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.
Aprovació.-

Fets

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

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

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

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

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

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

Atès que l’Ajuntament de Masarac ha aprovat l'adhesió al nou conveni de col·laboració per a la
prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
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Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions públiques.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).
• Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat  energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Masarac.

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 Masarac 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.

Sisè.-   Informar,  en  qualsevol  cas,  el  Registre  de  Convenis  de  la  Generalitat  del  Conveni
subscrit  (Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,  de transparència,
accés a la informació pública i bon govern).

Figueres, 11 d'abril 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
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  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 Biure.- 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.
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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 Biure 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  delegació  del  servei  de  recollida  d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats  a subscriure entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Biure.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr.Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Biure per al seu coneixement i als efectes adients.
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Quart.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el BOP, d'acord amb l'article 112.2 de la Llei 26/2010,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

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.

Setè.- Informar, en qualsevol cas, el Registre de Convenis de la Generalitat del Conveni subscrit
(Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern).

Figueres, 4 d'abril 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
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  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 Mori.- 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
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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 Mori 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  delegació  del  servei  de  recollida  d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats   a subscriure entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de  Sant Mori.

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.
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Tercer.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de  Sant Mori per al seu coneixement i als efectes
adients.

Quart.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el BOP, d'acord amb l'article 112.2 de la Llei 26/2010,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

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.

Setè.- Informar, en qualsevol cas, el Registre de Convenis de la Generalitat del Conveni subscrit
(Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern).

Figueres, 11 d'abril 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
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  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  Vilanant.-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.
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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  Vilanant 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  delegació  del  servei  de  recollida  d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats   a subscriure entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de  Vilanant.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr.Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Donar-ne trasllat  a l’Ajuntament de  Vilanant per al seu coneixement  i  als  efectes
adients.
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Quart.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el BOP, d'acord amb l'article 112.2 de la Llei 26/2010,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

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.

Setè.- Informar, en qualsevol cas, el Registre de Convenis de la Generalitat del Conveni subscrit
(Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern).

Figueres, 11 d'abril 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
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la renúncia expressa sobre l'import del finançament atorgat i el retorn de la
bestreta cobrada del programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ-24-2015)

Fets

En data 1 / 12 / 2015 (RE 2015/10007) es va rebre la resolució d’aprovació del finançament del
programa  Fem  Ocupació  per  a  Joves  FOJ  –  24  -2015  de  la  directora  del  Servei  Públic
d’Ocupació de Catalunya, de data 26 de novembre de 2015.

El finançament aprovat va ser de 88.000,00 € i el número de beneficiaris 20 joves.

En  data  29  de  gener  es  va  cobrar  una  bestreta  corresponent  al  80  %  de  l’import  atorgat
(70.400,00 €).

El número de participants final ha estat 10 i la despesa justificada de 44.268,73 € per la qual
cosa  cal  renunciar  a  44.805,86  €  i  retornar  la  bestreta  cobrada  del  80  % d’aquest  import
(35.844,69 €).

Concretament:

Subvenció
atorgada

Quantitat
subvencionable  (en
funció  participants
justificats)

Despesa
justificada

Despesa
justificada  en
funció  de  quantia
màxima
subvencionable

Total  quantitat
no justificada 

Prospecció  28.000,00 € 28.000,00 €  18.218,08 € 18.218,08 €  9.781,92 € 
Orientació-
tutoria  36.000,00 €  18.000,00 € 

 19.074,59 € 18.000,00 €
 18.000,00 € 

Formació  24.000,00 €  6.976,06 €  6.976,06 € 6.976,06 €  17.023,94 € 
Total  88.000,00 €  52.976,06 €  44.268,73 €  43.194,14 € 44.805,86 € 

El programa va finalitzar en data 26 de febrer d’enguany i el termini per presentar la justificació
econòmica finalitza el dia 21 d’abril.

S’adjunta l’informe favorable de la cap de promoció econòmica segons la proposta efectuada.

Fonaments de dret.

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

• 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.
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• 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).

• Articles 10, 111 i 138.3 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic.

• ORDRE EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en
situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció destinades a administracions
locals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

• Decret de Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de 16 de setembre de
2015 d’aprovació del projecte Treball i Formació (Pirmis) i sol·licitud de finançament
al Servei d’Ocupació de Catalunya.

• Resolució d'aprovació de la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya del projecte
Treball  i  Formació  amb  número  de  projecte  2015/prmi/SPO/0023,  de  data  12  de
novembre de 2015.

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

ACORD

Primer.  - Renunciar  a  44.805,86  €  sobre  l'import  atorgat  en  la  resolució  d'aprovació  de  la
directora del Servei d'Ocupació de Catalunya del programa Fem Ocupació per a Joves, número
FOJ-24-2015, atès que el número de participants ha estat inferior al previst i l’import gastat ha
estat inferior al finançament atorgat.

Segon.- Retornar  35.844,69  €  al  Servei  Públic  d'Ocupació  de  Catalunya  corresponent  a  la
bestreta cobrada del 80 % de l’import a què es renuncia. L’ingrés de la quantitat a retornar s’ha
d’efectuar  al  compte  restringit  d’ingressos  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya  fent
constar  el  nom de  l’entitat  que  fa  l’ingrés,  número  d’expedient  (FOJ-24-2015),  nom de  la
convocatòria  (EMO/256/2015)  i  acció  o  accions  que  motiven  la  renúncia  (el  número  de
participants ha estat inferior al previst). Dades addicionals: NIF Q0801272F  Codi IBAN: ES35-
2100-1183-35-0200135636.

Tercer.- Fer  arribar  el  comprovant  de la  transferència  bancària  del  segon punt  a la cap de
promoció econòmica amb la finalitat que ho adjunti als impresos oficials i ho trameti a l'entitat
finançadora el més aviat possible.

Quart.- Donar-ne  trasllat  a  la  cap  de  justificació  econòmica  de  Girona  del  Servei  Públic
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d'Ocupació de Catalunya, a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a la cap de
l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, així com a
l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Figueres, 11 d'abril de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació de les quotes per a l'any 2017 en matèria de Serveis Socials
Bàsics i d'Urgència Social prestat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà als municipis de la
comarca excepte Figueres, Roses i l'Escala.

Fets

ATÈS que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té signats convenis amb els ajuntaments de la
comarca, excepte Figueres, per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària, reguladors
de les obligacions d’ambdues parts.
 
ATÈS que l’article 62 la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, diu textualment:
(...)
Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis
socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials,  els programes i projectes, el  servei
d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics.
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos,
d'acord amb el  que estableixin el  Pla estratègic  de serveis  socials  i  la  Cartera de serveis
socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de
l'àrea bàsica de serveis socials.
(...)
 
ATÈS que per calcular les quotes de Serveis Socials Bàsics i d'Urgència Social per a l'any 2017
s'ha tingut en compte el número d'habitants de cada municipi segons les dades que consten al
IDESCAT (any 2016) i seguint les fraccions del quadre següent:

Municipi Quota Serveis Socials Bàsics Quota Prestacions Urgència Social
Menys de 1.600 hab. 8,117 € per habitant 1,040 € per habitant
De 1.601 a 10.000 hab. 8,690 € per habitant 1,560 € per habitant
Més de 10.000 hab. 9,272 € per habitant 2,080 € per habitant

VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar Social en data 28 de març de 2017 en
que informa favorablement al cobrament de les quotes als ajuntaments de la comarca amb el
calcul establert segons el quadre anterior.

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).
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• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

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

ACORD

Primer.  - Aprovar les aportacions anuals dels municipis de l'Alt Empordà, excepte Figueres,
Roses i l'Escala, per un import total de 637.303,53 € (SIS CENTS TRENTA SET MIL TRES
CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) que s’ingressaran a la partida
d’ingressos 40.46210 del pressupost vigent pel concepte: “Ajuntaments:Programes de Serveis
Socials". 

Segon.  - Requerir als ajuntaments de la comarca que es relacionen en el quadre següent per tal
que  acceptin  el  càrrec  bancari  del  Consell  Comarcal  o  efectuïn  l'ingrés  de  la  quantitat
corresponent seguin les condicions de pagament habituals, pel concepte: “cost de la prestació
del servei d’atenció primària i de prestacions d’urgència social” per a l'any 2017.
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Ajuntament TOTAL

Ajuntament d'Agullana           841    6.826,40 € 874,64 € 7.701,04 €

Ajuntament d'Albanyà           147    1.193,20 € 152,88 € 1.346,08 €

Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós        1.587    12.881,68 € 1.650,48 € 14.532,16 €

Ajuntament de Bàscara           980    7.954,66 € 1.019,20 € 8.973,86 €

Ajuntament de Biure           233    1.891,26 € 242,32 € 2.133,58 €

Ajuntament de Boadella i les Escaules           266    2.159,12 € 276,64 € 2.435,76 €

Ajuntament de Borrassà           711    5.771,19 € 739,44 € 6.510,63 €

Ajuntament de Cabanelles           257    2.086,07 € 267,28 € 2.353,35 €

Ajuntament de Cabanes           915    7.427,06 € 951,60 € 8.378,66 €

Ajuntament de Cadaqués        2.837    24.664,88 € 4.425,72 € 29.090,60 €

Ajuntament de Cantallops           317    2.573,09 € 329,68 € 2.902,77 €

Ajuntament de Capmany           596    4.837,73 € 619,84 € 5.457,57 €

Ajuntament de Castelló d'Empúries       10.784    99.989,25 € 22.430,72 € 122.419,97 €

Ajuntament de Cistella           293    2.378,28 € 304,72 € 2.683,00 €

Ajuntament de Colera           522    4.237,07 € 542,88 € 4.779,95 €

Ajuntament de Darnius           550    4.464,35 € 572,00 € 5.036,35 €

Ajuntament del Far d'Empordà           553    4.488,70 € 575,12 € 5.063,82 €

Ajuntament del Port de la Selva           994    8.068,30 € 1.033,76 € 9.102,06 €

Ajuntament d'Espolla           421    3.417,26 € 437,84 € 3.855,10 €

Ajuntament de Fortià           721    5.852,36 € 749,84 € 6.602,20 €

Ajuntament de Garrigàs           435    3.530,90 € 452,40 € 3.983,30 €

Ajuntament de Garriguella           854    6.931,92 € 888,16 € 7.820,08 €

Ajuntament de la Jonquera        3.231    28.090,31 € 5.040,36 € 33.130,67 €

Ajuntament de la Selva de Mar           188    1.526,00 € 195,52 € 1.721,52 €

Ajuntament de la Vajol             83    673,71 € 86,32 € 760,03 €

Ajuntament de l'Armentera           935    7.589,40 € 972,40 € 8.561,80 €

Ajuntament de Lladó           752    6.103,98 € 782,08 € 6.886,06 €

Ajuntament de Llançà        4.934    42.896,20 € 7.697,04 € 50.593,24 €

Ajuntament de Llers        1.210    9.821,57 € 1.258,40 € 11.079,97 €

Ajuntament de Maçanet de Cabrenys           740    6.006,58 € 769,60 € 6.776,18 €

Ajuntament de Masarac           289    2.345,81 € 300,56 € 2.646,37 €

Ajuntament de Mollet de Peralada           180    1.461,06 € 187,20 € 1.648,26 €

Ajuntament de Navata        1.329    10.787,49 € 1.382,16 € 12.169,65 €

Ajuntament d'Ordis           377    3.060,11 € 392,08 € 3.452,19 €

Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia             90    730,53 € 93,60 € 824,13 €

Ajuntament de Palau-saverdera        1.471    11.940,11 € 1.529,84 € 13.469,95 €

Ajuntament de Pau           551    4.472,47 € 573,04 € 5.045,51 €

Ajuntament de Pedret i Marzà           180    1.461,06 € 187,20 € 1.648,26 €

Ajuntament de Peralada        1.835    15.953,49 € 2.862,60 € 18.816,09 €

Ajuntament de Pont de Molins           517    4.196,49 € 537,68 € 4.734,17 €

Ajuntament de Pontós           234    1.899,38 € 243,36 € 2.142,74 €

Ajuntament de Portbou        1.170    9.496,89 € 1.216,80 € 10.713,69 €

Ajuntament de Rabós           188    1.526,00 € 195,52 € 1.721,52 €

Ajuntament de Riumors           255    2.069,84 € 265,20 € 2.335,04 €

Ajuntament de Sant Climent Sescebes           641    5.203,00 € 666,64 € 5.869,64 €

Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga           247    2.004,90 € 256,88 € 2.261,78 €

Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià           742    6.022,81 € 771,68 € 6.794,49 €

Ajuntament de Sant Mori           176    1.428,59 € 183,04 € 1.611,63 €

Ajuntament de Sant Pere Pescador        2.143    18.631,24 € 3.343,08 € 21.974,32 €

Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema           343    2.784,13 € 356,72 € 3.140,85 €

Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies           842    6.834,51 € 875,68 € 7.710,19 €

Ajuntament de Siurana d'Empordà           155    1.258,14 € 161,20 € 1.419,34 €

Ajuntament de Terrades           285    2.313,35 € 296,40 € 2.609,75 €

Ajuntament de Torroella de Fluvià           711    5.771,19 € 739,44 € 6.510,63 €

Ajuntament de Ventalló           802    6.509,83 € 834,08 € 7.343,91 €

Ajuntament de Vilabertran           919    7.459,52 € 955,76 € 8.415,28 €

Ajuntament de Viladamat           466    3.782,52 € 484,64 € 4.267,16 €

Ajuntament de Vilafant        5.466    47.521,40 € 8.526,96 € 56.048,36 €

Ajuntament de Vilajuïga        1.155    9.375,14 € 1.201,20 € 10.576,34 €

Ajuntament de Vilamacolum           320    2.597,44 € 332,80 € 2.930,24 €

Ajuntament de Vilamalla        1.121    9.099,16 € 1.165,84 € 10.265,00 €

Ajuntament de Vilamaniscle           202    1.639,63 € 210,08 € 1.849,71 €

Ajuntament de Vilanant           405    3.287,39 € 421,20 € 3.708,59 €

Ajuntament de Vila-sacra           713    5.787,42 € 741,52 € 6.528,94 €

Ajuntament de Vilaür           156    1.266,25 € 162,24 € 1.428,49 €

TOTAL 637.303,53 €

Habitants 
2016 

IDESCAT

Quota 2017 SS 
Bàsics

Quota 2017 
Urgència 

social



Tercer.- Notificar  aquest  acord als  ajuntaments  relacionats  en el  quadre  anterior  i  a  l'Àrea
d'Intervenció de Fons per al seu coneixement i als efectes legals adients

Figueres, 11 d'abril de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Prenc raó, En dono fe,
Cap d'Intervenció, El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Muñoz Cameo
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