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

Tercer.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Borrassà 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, 7 de juny 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 per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics
abandonats i la gestió i control de colònies de gats que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia.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 Palau de Santa Eulàlia 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 Palau de Santa Eulàlia.
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 Palau de Santa Eulàlia 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).
ACORD
Figueres, 31 de maig 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 a la concessió d'una subvenció de 15.000,00€ a l'Associació pe a la Formació
Professional a l'Alt Empordà per a l'anualitat 2017.
Fets
En data 25 d'abril d'enguany (RE 2017/4154) la presidenta de l'Associació per a la Formació
Professional de l'Alt Empordà ha entrat una sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal de
l'Alt Empordà per un import de 15.000,00 € consignada a la partida pressupostària número
65.4331.48000 del vigent pressupost general del Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb el
nom de “subvenció Escola d'Hostaleria”.
La documentació aportada és la següent:
Sol·licitud de subvenció degudament signada, on hi figura, entre altres, la declaració de
trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
Memòria de l'actuació de l'activitat a subvencionar.
Pressupost de l'activitat a realitzar.
Escrit sobre la documentació presentada amb anterioritat. Concretament: DNI de la
sol·licitant, NIF de l'entitat, fitxa d'alta de creditor, acreditació de la representació legal
de la sol·licitant i documentació sobre la constitució i estatuts de l'entitat registrats al
registre corresponent.
L’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà gestiona l’Escola d’Hostaleria de
l’Alt Empordà, la seva vinculació es troba a la documentació anterior.
El tipus de procediment és el de concessió directe, amb partida pressupostària consignada
nominativament en el pressupost general del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb número
d'aplicació pressupostària 65.4331.48000.
S'adjunten al present document:
Informe favorable segons les consideracions realitzades per la cap de promoció
econòmica.
Informe jurídic
Conveni regulador de la subvenció concedida a l'Associació per a la Formació
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Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2017
Fonaments de dret
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques
de Catalunya.
• Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i
règim local de Catalunya.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003
general de subvencions.
• Bases reguladores del pressupost de l'any 2017 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà:
capítol de subvencions.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Concedir a l'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà amb CIF
G17393950, representada per la Sra. Marta Felip i Torres, amb DNI número 40441072B, una
subvenció de 15.000,00 € per finançar la despesa de coordinació general i administració per
implementar les activitats d'utilitat pública i interès social de l'Escola d'Hostaleria atès que és
una despesa estrictament necessària per dur a terme les activitats que s'hi realitzen i que d'altra
manera no es podrien fer. L'import de la subvenció representa un 38,12 % del total del
pressupost de despesa acceptat de 39.348,24 €.
Segon.- Autoritzar la despesa de 15.000.00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària
65.4331.48000 “subvenció Escola d'Hostaleria”.
Tercer.- Aprovar el conveni regulador de la subvenció concedida a l'Associació per al a
Formació Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2017 que s'adjunta com a document annex.
Quart.- Notificar aquest acord a la Presidenta de l'Associació per a la Formació Professional a
l'Alt Empordà i a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
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Cinquè.- Publicar en el DOGC aquest acord i el conveni íntegre.
Sisè.- Publicar el conveni el Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Setè.- Remetre el Conveni a la Direcció General d'Administració Local, segons article 309.1
del ROAS.
Vuitè.- Remetre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, segons
Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014.
Novè.- Publicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Desè.- Facultar al president i al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur
a terme el present acord.
Figueres, 13 de juny de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

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 la sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per al
Projecte d'implantació de compostadors comunitaris com a via de gestió exclusiva de la FORM
i implantació i assessorament de compostadors com a via complementària
Fets
L'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal treballa des de l'any 2006 en la implantació del
compostatge als municipis de la comarca que ho sol·licitin. En l'actualitat s'han instal·lat més
d’un miler compostadors casolans en 45 municipis de l'Alt Empordà.
En data 10 d’abril de 2017 s'ha publicat al DOGC la Resolució TES/791/2017, de 10 d’abril, per
la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la
recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.
Des dels serveis tècnics de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal s'ha redactat el
Projecte d'implantació de compostadors comunitaris com a via exclusiva i implantació i
assessorament de compostadors com a via complementària, el qual conté dos projectes
diferenciats. El projecte A preveu la implantació de compostadors comunitaris en dos municipis
que no realitzen recollida de matèria orgànica i que fins ara, han promogut el compostatge
casolà com a via exclusiva. D’altra banda, el projecte B va destinat a municipis als quals es posa
en marxa la recollida de matèria orgànica però tenen la voluntat de seguir ampliant el nombre de
compostadors i el seguiment de tots els compostadors existents en aquests municipis.
L'autocompostatge representa una possibilitat per als municipis amb un reduït nombre
d'habitants, que són l'àmplia majoria dels que formen la comarca de l'Alt Empordà. La nova
recollida selectiva de FORM s'espera que provoqui una reactivació en la implantació del
compostatge casolà no només en municipis de menys de 500 habitants, sinó en urbanitzacions
d’edificació horitzontal de municipis amb un nombre major d’habitants.
El projecte redactat té un pressupost de 33.451,55 €, dels quals se'n sol·liciten 25.711,55 a la
convocatòria de l'Agència de Residus.
Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient en data 13 de juny de 2017, en el qual
es proposa sol·licitar 25.711,55 € a l'Agència de Residus per portar a terme el Projecte
d'implantació de compostadors comunitaris i implantació i assessorament de compostadors com
a via complementària.
Fonaments de dret
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
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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).
• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per la qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
• Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020
(PRECAT20).
• 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.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de medi ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya una subvenció de 25.711,55 € per
portar a terme les actuacions descrites en el Projecte d'implantació de compostadors comunitaris
i implantació i assessorament de compostadors com a via complementària.
Segon.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus per la
plataforma EACAT.
Figueres, 13 de juny 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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