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 Miquel de Fluvià. 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 Sant Miquel de Fluvià 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 Miquel de Fluvià.
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 Sant Miquel de Fluvià 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, 18 de juliol 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

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 amb Empordà Televisió 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 dels serveis de publicitat institucional amb Empordà Televisió SL; 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.
Sol.licitada oferta a Empordà Televisió SL, aquesta ha estat presentada en el termini i amb la
forma i el contingut previstos al 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, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Requerir l'empresa Empordà Televisió SL perquè, d'acord amb allò previst ala
clàusula setzena del plec de clàusules administratives particulars, en el termini de deu dies
hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de la present resolució 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 de les obligacions tributàries
Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
Document acreditatiu, si s'escau, d'estar al corrent del pagament de l'Impost d'Activitats
Econòmiques.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per import de 600,00€

Figueres, 19 de juliol de 2017
El President

En dono fe,
El Secretari,

Ferran Roquer i Padrosa

Francisco Luis Muñoz Cameo

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.- 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 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.
Sol.licitada oferta a Noves Edicions Altempordaneses SLU, aquesta ha estat presentada en el
termini i amb la forma i el contingut previstos al 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, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Requerir l'empresa Noves Edicions Altempordaneses SLU 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 de la present resolució presenti la
documentació que tot seguit s'indica, amb l'advertiment que, en cas contrari, s'entendrà que ha
retirat la seva oferta:
•
•
•
•

Escriptura de constitució de la societat i de les seves modificacions degudament inscrita en
el Registre Mercantil.
Escriptura de poder del representant, degudament inscrita en el Registre corresponent.
Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries
Document acreditatiu, si s'escau, d'estar al corrent del pagament de l'Impost d'Activitats
Econòmiques.

•

Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per import de 533,00€

Figueres, 20 de juliol de 2017
En dono fe,
El Secretari,
El President,

Ferran Roquer i Padrosa

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a a la renúncia del finançament de dos contractes d'experiència laboral
i formació per no complir amb els requisits del Programa Treball i Formació i al retorn
de la bestreta corresponent (projecte número 2016/prmi/spoo/0092).
Núm. EXP 2017/896
Fets
En data 15 de desembre de 2019 (RE 2016-12333) es va rebre la resolució d’aprovació
de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per al finançament de 22
llocs de treball, per un import de 357.560,00 €.
En data 21 de febrer d'enguany es va renunciar a un lloc de treball de la línia A perquè
va quedar deserta i es va retornar el 80% de la bestreta rebuda per aquest lloc de treball.
En data 11 de maig es va rebre la resolució d'acceptació de la renúncia i del retorn de la
bestreta corresponent, per part de la Directora del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, i l'actualització del finançament a 21 llocs de treball per un import de
338.740,00 €, segons el següent detall:

1) Experiència laboral línia A

178.940,00 €

7 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte

131.320,00 €

5 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte

46.900,00 €

Formació línia A (12 *20 h * 3h /persona)

720,00 €

2) Experiència laboral línia B

131.800,00 €

6 contractes de 12 mesos * 18.760,00 €/contracte 112.560,00 €
2 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte

18.760,00 €

Formació línia B (8 * 20h * 3h/persona)

480,00 €

3) Coordinació

28.000,00 €

1 contracte de 12 mesos * 28.000,00 €/contracte
Total

338.740,00 €

Les accions d'experiència laboral estan lligades a la formació obligatòria de 20 hores per
a cadascun dels participants, de manera que si els participants no assisteix al mínim del
75 % de les hores del curs formatiu, el finançament del contracte d'experiència laboral i
de la formació es revoca automàticament segons l'article 20.5 de la base 20 de l'ordre
TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.
Literalment, l'article 20.5 de la base 20 de l'ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, diu
“Si l'acció formativa s'imparteixi amb un número d'hores inferior o superior a les
previstes a la convocatòria, tret de les substitucions on el número d'hores ha de ser
proporcional a la durada del contracte, l'import a revocar és el corresponent a la
subvenció de l'acció d'experiència i de l'acció formativa de la persona afectada”.
El curs de formació “Formació transversal: competències lingüístiques, d'autonomia i
d'iniciativa per als treballadors beneficiaris del programa Treball i Formació, línies A i
B, de 20 hores de durada es va dur a terme els dies 31 de març i 3, 10 i 24 d’abril.
Durant els dies 31 de març i 3 i 10 d'abril es van dur a terme 15 hores de competències
lingüístiques i durant el dia 24 d'abril es va dur a terme el mòdul d'iniciativa i autonomia
de 5 hores.
El Sr. Antonio José Figueroa Cruz i el Sr. Joan Muñoz Castro, ambdós contractats per la
línia B, no varen poder assistir a la formació per estar de baixa laboral.
En data 12 d'abril de 2017 el cap de la Secció de Verificació sobre el Terreny del Servei
Territorial d'Ocupació a Girona exposa que el cas d'aquests dos treballadors seria
objecte de revocació d'acord amb la base 20 de l'ordre TSF/296/2016 de 2 de novembre,
apartat 20,5.
Conclusió
Atès que el Sr. Antonio José Figueroa Cruz, i el Sr. Joan Muñoz Castro, ambdós
contractats per la línia B, no compleixen el requisit obligatori d'haver assistit a la
formació transversal de 20 hores i que aquest fet és motiu de revocació per l'article 20.5
de la base 20 de l'ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, i per tant cal renunciar al
finançament de les accions d'experiència laboral i formació i el retorn del 80 % de la
bestreta cobrada per aquests contractes.
S'adjunta l'informe favorable de la cap de promoció econòmica segons la proposta
realitzada.

Fonaments de dret
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 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).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats
socials i econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.
• 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).
• Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).
• Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessio de subvencions per al programa de Treball i Formació.
• Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació.
• Resolució de la directora del Servei Públic de Catalunya, d'atorgament de la
subvenció de data 14 de desembre de 2016.
• Resolució de la directora del Servei Públic de Catalunya d'acceptació de renúncia
parcial de data 9 de maig de 2017.
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 al finançament del contracte d'experiència laboral i de lformació
del Sr. Antonio José Figueroa Cruz, amb DNI 30.512.989-Q, i del Sr. Joan Muñoz
Castro, amb DNI 40.280.876-X, ambdós contractats per la línia B i número de projecte
2016/prmi/spoo/0092, per no complir amb el requisit formatiu obligatori del programa
en aplicació de l'article 20.5 de la base 20 de l'ordre TSF/296/2016, L'import de la
renúncia és de 28.260,00 € segons el següent detall:
1 contracte de 12 mesos de la línia B

18.760,00 €

1 contractes de 6 mesos de la línia B

9.380,00 €

Formació línia B (2 persones * 20h * 3h/persona)
Total

120,00 €
28.260,00 €

Segon.- Retornar la bestreta cobrada dels dos contractes anteriors de la línia B per un
import de 22.608,00 € que representa el 80 % l'import de la renúncia de 28.260,00 €.

Tercer.- Actualitzar les dades del finançament, que són:
1) Experiència laboral línia A- 2016/panp/spoo/0092
7 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte
5 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte
Formació línia A (12 *20 h * 3h /persona)
2) Experiència laboral línia B - 2016/prmi/spoo/0092
5 contractes de 12 mesos * 18.760,00 €/contracte
1 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte
Formació línia B (6 * 20h * 3h/persona)
3) Coordinació - 2016/coor/spoo/0092
1 contracte de 12 mesos * 28.000,00 €/contracte
Total finançament actualitzat

178.940,00 €
131.320,00 €
46.900,00 €
720,00 €
103.540,00 €
93.800,00 €
9.380,00 €
360,00 €
28.000,00 €
310.480,00 €

Quart.- Actualitzar les dades de la bestreta, que són:
Inicial (línia A – B – C)
Retorn gener 2017 (línia A)
Retorn juliol 2017 (línia B)

286.048,00 €
-15.056,00 €
-22.608,00 €

Bestreta actualitzada

248.384,00 €

El detall de la bestreta per línies i número de projecte és:
Bestreta línia A- 2016/panp/spoo/0092
Bestreta línia B - 2016/prmi/spoo/0092
Bestreta - 2016/coor/spoo/0092

143.152.00 €
82.832,00 €
22.400,00 €

Total finançament actualitzat

248.384,00 €

Cinquè.- Actualitzar l'import pendent de cobrament és el que es detalla a continuació i
es correspon al 20% de l'import del finançament actualitzat.
Finançament actualitzat
Bestreta actualitzada
Total pendent cobrament actualitat

310.480,00 €
-248.384,00 €
62.096,00 €

El detall del pendent de cobrament per línies i número de projecte és:
Pendent cobrament línia A

35.788,00 €

Pendent cobrament línia B

20.708,00 €

Pendent cobrament Coordinació
Total pendent cobrament actualitzat.

5.600,00 €
62.096,00 €

Sisè.- Notificar a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà que.
1) Ingressi l'import de la bestreta a retornar de la línia B per un import de
22.608,00 € al compte corrent del Servei Públic d'ocupació de Catalunya que
figura al punt 5 de la resolució d'aprovació de la directora del SPOC de data 14
de desembre de 2016. Hi ha de figurar el següent concepte: “retorn bestreta
2016/prim/spoo/0092”.
2) Envii el justificant bancari del retorn de la bestreta a la cap de promoció
econòmica per a què ho trameti a la cap del servei de verificació administrativa i
justificació econòmica de Girona..

Setè.- Notifiqui aquest acord al directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, al
cap del Servei de Programes d'Oportunitats d'Ocupació de BCN, al cap de Verificació
sobre el Terreny de Girona i a la cap de Verificació Administrativa i Justificació
Econòmica de Girona.
Figueres, 25 de juliol de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

Prenc raó,
Cap d'Intervenció,

En dono fe,
El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a Premi Empordà 2017
Fets
Reunida la Comissió del Premi Empordà 2017 en data 20 de juny de 2017, aquesta va
proposar per unanimitat la candidatura del senyor Pere Portabella i Ràfols, així com
proposar a la Junta de Govern la candidatura tal com consta en l'acta de l'expedient.
D'acord amb l'article 14 del Reglament del Premi Empordà la concessió de l'esmentat
premi correspon a la Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Fonaments de dret
-

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).
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).
Reglament del Premi Empordà que atorga el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
DOGC 18.05.2017

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de cultura, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Concedir el Premi Empordà 2017 al senyor Pere Portabella i Ràfols.

Segon.- Notificat aquest acord al senyor Pere Portabella i Ràfols.
Figueres, 25 de juliol de 2017
El conseller delegat de l'àrea de cultura,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

