
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'Albanyà.- 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 d'Albanyà 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 d'Albanyà.

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
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acord.

Tercer.- Donar-ne  trasllat  a  l’Ajuntament  d'Albanyà  per  al  seu  coneixement  i  als  efectes
adients.

Quart.- 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.

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, 31 d'agost 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

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

http://www.altemporda.org/


JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu al  conveni  de col·laboració entre el  Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà i
l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós per a l’adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries de
l’Alt Empordà. Aprovació.-

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  d'Avinyonet  de Puigventós 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  d'Avinyonet  de  Puigventós,  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 d'Avinyonet de Puigventós 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

 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.
 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 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
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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 d'Avinyonet de Puigventós.

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

Quart.- 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, 18 de setembre 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
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis de publicitat institucional amb Noves Edicions
Altempordaneses  SLU.- Adjudicació.-

Fets

Per acord de la  Junta de Govern de data 27 de juny de 2017 es va aprovar  l'expedient  de
contractació dels serveis de publicitat institucional amb Noves Edicions Altempordaneses SLU,
editora del setmanari Hora Nova; es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars
i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va disposar convocar licitació
per a l'adjudicació del contracte per procediment negociat sense publicitat i sol.licitar oferta a
l'empresa Noves Edicions Altempordaneses SLU. 

L'empresa Noves Edicions Altempordaneses SLU va presentar en temps i forma la seva oferta
per import de 10.660,00€ anuals, més 2.238,60€ d'IVA.

Requerida per  acord de la Junta  de Govern de data  25 de juliol  de  2017,  l'empresa Noves
Edicions Altempordaneses SLU ha presentat la documentació a què fa referència la clàusula
setzena del plec de clàusules administratives particulars.

Fonaments de dret

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

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

de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, aquest Presidència proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.  - Adjudicar el contracte dels serveis de publicitat institucional al setmanari Hora Nova a
favor de l'empresa  Noves Edicions Altempordaneses SLU, amb CIF número B-17736448, pel
preu de deu mil sis-cents seixanta euros anuals (10.660,00€), IVA exclòs, i dos mil dos-cents
trenta-vuit euros amb seixanta cèntims (2.238.60€) d'IVA.

Segon.  - La  durada  del  contracte  serà  de  dos  anys  a  comptar  des  de  l'endemà  de  la  seva
formalització i es podrà prorrogar per un any més per acord de les parts manifestat de forma
expressa abans de la seva finalització.
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Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2017,
per un import  màxim de 2.149,77€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.22602 del
pressupost.

Quart.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i a l'àrea d'Intervenció del Consell
Comarcal.

Cinquè.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des
de la notificació del present acord, concorri a formalitzar el contracte administratiu.

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

Figueres, 25 de setembre de 2017

El President,

Ferran Roquer i Padrosa

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco 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  la  contractació  dels  serveis  de  publicitat  institucional  amb  Òscar  Juan
Carrés.- Adjudicació.-

Fets

Per acord de la  Junta de Govern de data 27 de juny de 2017 es va aprovar  l'expedient  de
contractació dels serveis de publicitat institucional amb el Sr. Òscar Juan Carrés, editor de la
revista Mira'm;  es  van aprovar  el  plec de clàusules administratives  particulars i  el  plec del
prescripcions  tècniques  reguladors  del  contracte  i  es  va  disposar  convocar  licitació  per  a
l'adjudicació del contracte, per procediment negociat sense publicitat, i sol.licitar oferta al Sr.
Òscar Juan Carrés.

El Sr. Òscar Juan Carrés va presentar en temps i forma la seva oferta, per un import de quatre
mil dos-cents euros anuals, més vuit-cents vuitanta-dos euros en concepte d'IVA.

Per acord de la Junta de Govern de data 5 de setembre de 2017 es va rectificar una errada
comesa a la clàusula cinquena del plec de clàusules administratives particulars i relativa a la
durada del contracte, de manera que el redactat  d'aquesta clàusula quedà com segueix:

“El  contracte  tindrà  una  durada  de  dos  anys,  amb  efectes  a  partir  de  l'endemà  de  la  seva
formalització i es podrà prorrogar per una anualitat més per acord de les parts manifestat de
forma expressa abans de la seva finalització de conformitat amb l'article 303.1 del TRLCSP.”

Per acord de la Junta de Govern de data 5 de setembre de 2017 es va requerir així mateix el Sr.
Òscar Juan Carrés perquè aportés la documentació a què fa referència la clàusula XVI.2 del plec
de clàusules administratives particulars

La documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a l'efecte. 
 
Fonaments de dret

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

• Reial  Decret  817/2009,  de 8 de maig,  que desenvolupa parcialment  la  Llei  30/2007,  de
contractes del sector públic.

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
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Per tot això, aquest Presidència  proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD

Primer.  - Adjudicar el contracte dels serveis de publicitat institucional a la revista Mira'm a
favor del Sr. Òscar Juan Carrés, amb NIF núm. 77990475M, per un import de quatre mil dos-
cents euros anuals (4.200,00€), més vuit-cents vuitanta-dos euros (882,00€) en concepte d'IVA.

Segon.  - La  durada  del  contracte  serà  de  dos  anys  a  comptar  des  de  l'endemà  de   la  seva
formalització i es podrà prorrogar per  un any més per acord de les parts manifestat de forma
expressa abans de la seva finalització.

Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2017,
per un import màxim de 847,00€, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.22602 del pressupost.

Quart.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i a l'àrea d'Intervenció del Consell
Comarcal. 

Cinquè.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des
de l'endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.

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

Figueres, 26 de setembre de 2017

El President,

Ferran Roquer i Padrosa

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco 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 la contractació del subministrament de cubells, bosses compostables i bujols
per a la recollida de residus de la fracció orgànica.- Requeriment de documentació

Fets

Per acord de la  Junta de Govern de data 13 de juny de 2017 es va aprovar  l'expedient  de
contractació del subministrament  de cubells, bosses compostables i bujols per a la recollida de
residus de la fracció orgànica: es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va disposar convocar licitació per
procediment obert i tramitació ordinària.

Durant el termini de presentació de proposicions varen presentar oferta les empreses següents:
Amtevo Medio Ambiente SL, Miquel Lluís Pintó Colom (Urban Solution),   Alqui-Envas SL i
ID Waste SL.

la Mesa de Contractació, reunida en data 26 de setembre de 2016, va proposar l'adjudicació del
contacte a favor de l'empresa  Alqui-Envas SL per tractar-se de l'oferta més avantatjosa.

Fonaments de dret

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

• Reial  Decret  817/2009,  de 8 de maig,  que desenvolupa parcialment  la  Llei  30/2007,  de
contractes del sector públic.

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).

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

ACORD

Primer.  - Requerir  l'empresa ALQUI-ENVAS SL perquè en el termini  de deu dies hàbils  a
comptar des de l'endemà de la notificació del present acord presenti la documentació que tot
seguit s'indica:

• Còpia autenticada de l'escriptura de constitució o modificació de la societat inscrita en el
Registre Mercantil

• Còpia autenticada de l'escriptura de poders del signant de l'oferta inscrita en el Registre
Mercantil

• Còpia autenticada del NIF de l'empresa
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• Comptes  anuals  dels  darrers  tres  anys  conclosos,  aprovats  i  dipositats  en  el  Registre
Mercantil.

• Relació  dels  principals  subministraments  realitzats  en  el  curs  dels  últims  cinc  anys  de
naturalesa igual o similar als de l'objecte del contracte, acompanyada de certificats de bona
execució dels més importants, amb indicació de l'import i les dates.

• Certificat  positiu  de  l'Agència  Estatal  d'Administració  Tributària  acreditatiu  d'estar  al
corrent de les obligacions tributàries

• Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditatiu d'estar al corrent
de les obligacions amb la Seguretat Social.

• Document d'alta de l'Impost sobre Activitat Econòmiques relatiu a l'exercici corrent o darrer
rebut de l'impost acompanyat d'una declaració responsable de no hever estat donat de baixa
en la matrícula de l'impost

• Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva, per import de 2.649,66€
• Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat per import de

25,00€

Figueres, 29 de setembre 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
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