
2.- 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  La  Vajol  per  a  la  prestació  del  servei  d’implantació  i  seguiment  del
compostatge casolà al municipi.-  Aprovació.-

Fets

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà porta a terme el compostatge casolà en  47 municipis de
la comarca i el compostatge comunitari en un municipi. 

A partir de la redacció del Pla de gestió de residus de cada municipi de la comarca i del Pla de
desplegament  de la recollida selectiva de la FORM a nivell  comarcal,  el  Consell  Comarcal
ofereix l'opció d'implantar el compostatge casolà a tots els municipis de l’Alt Empordà que ho
sol·licitin, mitjançant personal propi de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.

El Conveni marc de col·laboració per a la implantació i seguiment del compostatge casolà entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca es va aprovar pel Ple del
Consell Comarcal el dia 2 de febrer de 2010.

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

El passat dia 18 d'agost de 2017, mitjançant acord de Ple, l'ajuntament de La Vajol va aprovar el
conveni  per   a  la  prestació del  servei  d’implantació i  seguiment  del compostatge casolà  al
municipi, al qual ha dotat de partida pressupostària per l'exercici 2017 per sufragar les despeses
que comporti la prestació d'aquest servei.

Fonaments de dret

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

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

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

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



- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

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

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la implantació i seguiment del compostatge casolà a
subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de La Vajol.

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 La Vajol  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, 2 d'octubre 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/


3.- 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 Maçanet de Cabrenys. 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 Maçanet de Cabrenys 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 Maçanet de Cabrenys.

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 Maçanet de Cabrenys 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, 2 d'octubre 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/


4.- 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 Creacions Alt
Empordà SL.- Requeriment de documentació.-

Fets

Per acord de la  Junta de Govern de data 27 de juny de 2017 es va aprovar  l'expedient  de
contractació del serveis de publicitat institucional amb Creacions Alt Empordà SL, editora de la
revista CRAE; es van aprovar el plec de clàusules administratives 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 Creacions Alt
Empordà SL. 

Creacions Alt Empordà SL ha presentat la seva proposta, per import de quatre mil set- cents
seixanta-quatre euros anuals (4.764,00), més mil euros amb quaranta-quatre cèntims(1.000,44€)
en concepte d'IVA.

Fonaments de dret

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

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

de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, el President proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.  - Requerir l'empresa Creacions Alt Empordà SL perquè, d'acord amb allò previst a la
clàusula setzena del  plec  de clàusules  administratives particulars,  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, amb l'advertiment que, en cas contrari, s'entendrà que ha retirat la seva
oferta:

• Certificat acreditatiu d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries
• Document acreditatiu, si s'escau, d'estar al corrent de pagament de l'IAE
• Resguard acreditatiu d'haver constituït la fiança definitiva, per import de 476,4€

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



Figueres, 17 d'octubre de 2017

El  President,
En dono fe,
El Secretari,

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Muñoz Cameo



5.- 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 Creacions Alt
Empordà SL.- Rectificació d'error material en el plec de clàusules administratives particulars.-

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 Creacions Alt Empordà SL, editora de
la revista CRAE; 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  Creacions Alt Empordà SL.

S'ha detectat,  amb posterioritat,  que hi  havia un error a la clàusula V del plec de clàusules
administratives particulars, relativa a la durada del contracte, atès que mentre que en aquesta
clàusula hi constava  una durada de tres anys, amb possibilitat de pròrroga per dues anualitats
més, tant a l'informe tècnic en què es determinaven les característiques del contracte, com en
l'acord d'aprovació, com en el mateix plec de clàusules, quan es fa referència al valor estimat del
contracte, s'estableix una durada de dos anys i una pròrroga d'un any.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015 permet a les administracions públiques rectificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, aritmètics o de fet dels seus
actes.

Fonaments de dret

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

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

ACORD

Primer.  - Rectificar l'errada relativa a la durada del contracte comesa a la clàusula cinquena del
plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte de serveis de publicitat
amb Creacions Alt  Empordà SL, de manera que el  redactat d'aquesta clàusula quedarà 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.”

Segon.- Donar trasllat del present acord a Creacions Alt Empordà SL



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

Figueres, 17 d'octubre de 2017
En dono fe,

El president, El Secretari,

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Muñoz Cameo



6.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya.- Aprovació.-

Fets

L’acord  entre  el  Partit  Popular,  el  Partit  Socialista  Obrer  Espanyol  i  Ciudadanos  per  a  la
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta
de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després de
recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades de
dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a
sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política. 

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a
través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat
espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets
fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les
detencions de càrrecs  públics,  querelles  i  processos  judicials  contra  el  govern,  la  mesa  del
parlament  i  més  de  700  alcaldes  i  alcaldesses,  la  brutal  violència  policial  exercida  contra
població  pacífica  l’1  d’octubre,  l’empresonament  dels  líders  de  la  societat  civil,  el  gran
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació
dels comptes de la Generalitat de Catalunya. 

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la
repressió  i  la  vulneració  de  drets  enlloc  d’escoltar  el  clam del  poble  i  les  institucions  de
Catalunya  que en les eleccions del  passat  27 de setembre de 2015 van concedir  la majoria
absoluta  del  Parlament  a  les  forces  independentistes  i  que  el  passat  1  d’octubre,  en  el
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic
per a la independència de Catalunya. 

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

ACORD

Primer.- Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat
popular  del  passat  1  d'Octubre  en  els  termes  que  estableix  la  Llei  del  Referèndum
d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades
pel Parlament de Catalunya.

Segon.- Condemnar  la  violació  de  drets  fonamentals  a  Catalunya  a  través  de  les  mesures
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.

Tercer.- Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de



l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució Espanyola.

Quart.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per
la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.

Cinquè.-  Sotmetre el present acord a ratificació al proper Ple que tingui lloc.

Figueres, 24 d'octubre de 2017

En dono fe,
El President, El Secretari,

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Muñoz Cameo
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