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 selectiva de la fracció
orgànica dels residus municipals (FORM) que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
i l'Ajuntament de Pau.- Aprovació.Fets
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el servei de recollida selectiva de paper, vidre i
envasos lleugers a seixanta-cinc municipis de la comarca a partir de la delegació de competències
signada a través d'un conveni de delegació del servei de recollida selectiva signat l'any 2009 el
qual a la seva clàusula vuitena inclou el Pla d’implantació de recollida i tractament de fracció
orgànica dels residus municipals.
Amb la posada en marxa de la planta de compostatge comarcal, i seguint les dades d'implantació
de FORM incloses al pla de desplegament i als plans de gestió de residus municipals, l'àrea de medi
ambient ha ofert a 23 municipis una proposta de servei de recollida de la fracció orgànica basat en
el model comarcal de gestió de residus i amb criteris d'eficiència ambiental i econòmica.
D'aquests 23 municipis, 11 han manifestat la voluntat de delegar les competències municipals al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per tal que pugui licitar, controlar i fer el seguiment del servei
de recollida de FORM, amb els quals s'ha fet l'estudi econòmic i tècnic del servei per a cadascun
d'ells.
El Consell Comarcal és l’ens beneficiari d’una subvenció de MAGRAMA (convocatòria
TES/1329/2015 de 22 de juny per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció
orgànica dels residus municipals) de 284.512 € i d’una subvenció de l’ARC de 50.000 € per tal de
facilitar la implantació del servei i la campanya d’implantació als municipis que deleguin
l’esmentat servei.
En data 26 de juliol de 2017 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la
delegació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM),
que determina les característiques generals del servei, al qual s'hi poden adherir els ajuntaments de
la comarca als quals s'ha ofert el servei.
Atès que l’Ajuntament de Pau ha aprovat l'adhesió al nou conveni de delegació per a la
prestació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals(FORM).
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
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•
•
•
•
•

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 la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals (FORM) a subscriure entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pau.
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 Pau 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, 21 de març de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 selectiva de la fracció
orgànica dels residus municipals (FORM) que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
i l'Ajuntament de Peralada.-Aprovació.Fets
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el servei de recollida selectiva de paper, vidre i
envasos lleugers a seixanta-cinc municipis de la comarca a partir de la delegació de competències
signada a través d'un conveni de delegació del servei de recollida selectiva signat l'any 2009 el
qual a la seva clàusula vuitena inclou el Pla d’implantació de recollida i tractament de fracció
orgànica dels residus municipals.
Amb la posada en marxa de la planta de compostatge comarcal, i seguint les dades d'implantació
de FORM incloses al pla de desplegament i als plans de gestió de residus municipals, l'àrea de medi
ambient ha ofert a 23 municipis una proposta de servei de recollida de la fracció orgànica basat en
el model comarcal de gestió de residus i amb criteris d'eficiència ambiental i econòmica.
D'aquests 23 municipis, 11 han manifestat la voluntat de delegar les competències municipals al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per tal que pugui licitar, controlar i fer el seguiment del servei
de recollida de FORM, amb els quals s'ha fet l'estudi econòmic i tècnic del servei per a cadascun
d'ells.
El Consell Comarcal és l’ens beneficiari d’una subvenció de MAGRAMA (convocatòria
TES/1329/2015 de 22 de juny per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció
orgànica dels residus municipals) de 284.512 € i d’una subvenció de l’ARC de 50.000 € per tal de
facilitar la implantació del servei i la campanya d’implantació als municipis que deleguin
l’esmentat servei.
En data 26 de juliol de 2017 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la
delegació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM),
que determina les característiques generals del servei, al qual s'hi poden adherir els ajuntaments de
la comarca als quals s'ha ofert el servei.
Atès que l’Ajuntament de Peralada ha aprovat l'adhesió al nou conveni de delegació per a la
prestació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals(FORM).
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
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•
•
•
•
•

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 la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals (FORM) a subscriure entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada.
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.
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, 21, de març de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l'Ajuntament de Peralada 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 Peralada 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 Peralada.
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,
El conseller delegat de l'àrea de ______________,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 l'aprovació dels preus contradictoris continguts en l'acta d'unitats valorades
extres i/o contradictoris i de la certificació d'obra número 3 de les obres corresponents al
projecte Condicionament de les mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del Camí de
Ronda de la Gola a la Farella Fase I.
Fets
ATÈS que en data 9 de juny de 2015 es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Llançà, per a la gestió i execució de les accions
municipals en l'àmbit del projecte foment del valor turístic dels espais naturals protegits de l'Alt
Empordà, potenciant el turisme actiu i sostenible. Actuació consistent en la millora del camí de
ronda de la Gola a la Farella.
Atès que en data 4 d'octubre de 2016 es va aprovar l'adjudicació de les obres del projecte
Condicionament de les mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del Camí de Ronda de
la Gola a la Farella Fase 1, al municipi de Llançà a l'empresa Natur Grup Integral Sl per un
import total de 117.412'88 € (97.035,44 € + 21%IVA) i en data 27 d'octubre de 2016 es va
signar el contracte de les esmentades obres.
L'empresa adjudicatària de les obres ( Natur Grup Integral Sl ) està portant a terme les obres
seguint el projecte Condicionament de les mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del
Camí de Ronda de la Gola a la Farella Fase 1, al municipi de Llançà.
Atès que s'ens ha presentat al Consell Comarcal, anexats :
• La tercera certificació en relació al projecte, per un import de 39.772,05 € (IVA inclòs)
• L’acta d’unitats valorades extres i/o contradictories
• El comparatiu projectat/executat del projecte
Atès que la tercera certificació, l’acta de preus contradictoris i el comparatiu projectat/executat
del projecte, estan aprovats pel Sr. Lluís Rodeja Roca, Director de l'Obra i amb el vist i plau de
la Sra. Trinitat Bonaterra i Batlle, com a representant del Consell Comarcal.
Atès l'informe positiu de la Cap d'Àrea de Turisme
Fonaments de dret
-

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
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-

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 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).
Ordre EMO/47/2015, de 12 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de
foment territorial de turisme, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar els preus contradictoris continguts en l’acta de d’unitats valorades extres i/o
contradictories, annex, signats pel Sr. Lluís Rodeja Roca, Director de l'Obra i amb el vist i plau
de la Sra. Trinitat Bonaterra i Batlle, com a representant del Consell Comarcal.
Segon.- Incorporar el preus contradictoris acordats als preus unitaris del contracte.
Tercer.- Aprovar el comparatiu projectat/executat del projecte, annexat, on mostra les partides
no executes.
Quart.- Segons mostra el comparatiu projectat/executat la incorporació del preus contradictoris
no suposa un increment del preu final del contracte, sinó una disminució del preu total de
1.230,23 euros
Cinquè.- Aprovar la certificació d'obra número 3, per un import total de 39.772,05 € (IVA
inclòs) corresponent a les obres efectuades per l'empresa Natur Grup Integral SL de
Condicionament de les mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del Camí de Ronda de
la Gola a la Farella Fase 1.
Sisè.-Notificar el present acord a l'Ajuntament de llançà, l'empresa Natur Grup Integral SL i les
àrees de Serveis Tècnics i d'Intervenció del Consell Comarcal.
Figueres, 21 de març de 2017
El conseller delegat de l'àrea de turisme,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo
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