
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació anàlisi i diagnosi de l’estructura organitzativa i del sistema

de recursos humans 

Fets
Amb l’objectiu de garantir una millora en l’eficiència i eficàcia dels recursos humans, i poder
prestar i gestionar amb excel·lència els seus serveis als ciutadans, el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, va encarregar a l’empresa Consultors de Gestió Pública un estudi,  anàlisi i
diagnosi  actual del  sistema organitzatiu i de Recursos Humans, i  posterior  proposta de
millora organitzativa i de sistema de catalogació de llocs de treball.

Un  cop  realitzat  l’estudi  l’empresa  Consultors  de  Gestió  Pública,  ha  lliurat  els  dos
documents que s’adjunten, objecte d’aprovació.

Un primer document anomenat “Anàlisi i diagnosi de l’estructura organitzativa i del sistema
de Recursos Humans”, on es recull una anàlisi i diagnosi del sistema de Recursos Humans i
de l’estructura organitzativa de la Corporació com a referent per a l’elaboració d’un nou
organigrama,  juntament  amb  la  proposta  del  mateix,  amb  el  corresponent  manual
d’estructura organitzativa.

Un segon document anomenat “ Repertori de Fitxes descriptives de llocs de treball”, on es
relacionen  les  fitxes  descriptives  de  cadascun  dels  llocs  de  treball,  d’acord  amb
l’organigrama  proposat,  on  s’inclou  la  proposta  de  classificació  de  lloc  de  treball,  la
identificació, la denominació, dotació, funcions principals, requeriments específics del lloc, i
forma de provisió.

Fonaments de dret

·         Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

·         Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local.

·         Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

·         Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

·         Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.



·         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.

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

·         Llei  Orgànica 2/2012,  de  27 d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat
Financera.

·         Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú

 

Per tot  això,  el  conseller  delegat  de l'Àrea de Recursos Humans, proposa a la  Junta de

Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar  el  document  adjunt,  annex  1,  “Anàlisi  i  diagnosi  de  l’estructura
organitzativa i  del  sistema de Recursos Humans”,  on es recull  una anàlisi  i  diagnosi  del
sistema de Recursos  Humans i  de  l’estructura  organitzativa de  la  Corporació,  i  per  tant
l’organigrama.

Segon.- Prendre raó del document adjunt, annex 2,“Repertori de Fitxes descriptives de llocs
de treball”, on es relacionen les fitxes descriptives de cadascun dels llocs de treball, per quan
s’elabori una valoració de llocs de treball, d’acord amb el que es recull a l’article 15.1 de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost de mesures per a la reforma de l’Administració Pública.

Tercer.- Comunicar a l’àrea corresponent que iniciï els estudis per a la contractació d’una
valoració dels llocs de treball del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Quart.- Publicar l’acord d’aprovació del document, annex 1, “Anàlisi i diagnosi de l’estructura
organitzativa i del sistema de Recursos Humans”, al Portal de la Transparència del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.

Cinquè.- Comunicar l’adopció del present l’acord a l’àrea de serveis econòmics i a la Junta
de Personal per al seu coneixement i efectes.

Sisè.- Autoritzar la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin
per a l’execució de l’acord anterior.



RECURSOS

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la
seva notificació. 

Alternativament  i  de  forma  potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de  reposició  davant  el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de
la seva notificació.”

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Recursos Humans.

Pere Casellas Borell

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco 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 de les obres de millora del carrer Mar (tram 2), eix de

connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l’entorn del riu Fluvià entre el carrer Duc

i el carrer de les Escoles, i el carrer del Carme i el carrer Hospital a) Aprovació de l'expedient.

b) Convocatòria de licitació.-

Fets

L’àrea de Turisme i l’àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal han emès conjuntament

informe memòria  signat  en data 8 de maig de 2019 en què s’informa favorablement  la

contractació de les obres de millora del carrer Mar (tram 2), eix de connexió del nucli antic de

Sant Pere Pescador amb l’entorn del riu Fluvià entre el carrer Duc i el carrer de les Escoles, i

el  carrer  del  Carme i  el  carrer  Hospital,  incloses  dins  l’operació  «Conservació,  foment  i

desenvolupament  del  patrimoni  natural  i  cultural  de  l’Alt  Empordà»,  cofinançada pel  PO

FEDER de Catalunya, 2014-2020,eix prioritari 6.

Per  part  del  Consell  Comarcal  s’estima procedent  la  contractació  d’aquesta  obra  per  tal

d’assolir els objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La  competència  objecte  del  contracte  és  una  competència  delegada,  d’acord  amb  allò

establert  a  l’art.  25  i  ss  del  DL  4/2003,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de

l’organització comarcal de Catalunya.

S’ha incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars, el qual ha estat

informat favorablement pels serveis jurídics de la corporació.

Existeix  crèdit  suficient  a  l’aplicació  30.4321.62207  del  vigent  pressupost  del  Consell

Comarcal.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic



• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General  de la Llei de

contractes de les administracions públiques.

• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de 30

d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.

• Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de  contractació

pública.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern  l'adopció

del següents

ACORDS

Primer. Aprovar  l’informe memòria emès conjuntament per la cap de l’àrea de Turisme i la

cap de l’àrea de Serveis tècnics.

Segon. Iniciar l’expedient de contractació  de les obres de millora del carrer Mar (tram 2),

eix de connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l’entorn del riu Fluvià entre el

carrer Duc i el carrer de les Escoles, i el carrer del Carme i el carrer Hospital, incloses dins

l’operació «Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt

Empordà», cofinançada pel PO FEDER de Catalunya, 2014-2020, eix prioritari 6.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres esmentades

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte

Cinquè. Convocar la licitació de les obres de millora del carrer Mar (tram 2), eix de connexió

del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l’entorn del riu Fluvià entre el carrer Duc i el carrer

de les Escoles, i el carrer del Carme i el carrer Hospital, per procediment obert simplificat i

tramitació  ordinària,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  de  475.001,89€,   que  més

99.750,40€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 574.752,29€,  i una durada de cinc

mesos, prorrogable per un termini màxim de 25 dies.

Sisè. Autoritzar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació  per  un  import  total  de

574.752,29€ amb la periodificació següent:

Anualitat Import IVA exclòs IVA (21%) Import total



2019 402.812,86€ 84.590,70€ 487.403,56€

2020 72.189,03€ 15.159,70€ 87.348,73€

TOTAL 475.001,89€ 99.750,40€ 574.752,29€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà

amb càrrec a la partida 30.4321.62207 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa

resta  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  les  aplicacions

pressupostàries corresponents.

Setè. Publicar  el  corresponent anunci  de licitació en el  perfil  del  contractant del  Consell

Comarcal per tal que en el termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la

data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per  a l’execució del present acord.

Novè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la  recepció de la notificació  de la  desestimació,  quan aquesta sigui  formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.



-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al  de la
recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

Intervingut i conforme,
En dono fe,

L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament Garriguella.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de  recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article  42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003,
de  4  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d’organització  comarcal  de
Catalunya,  el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li deleguin els municipis.
Així  mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu  1/2009, de 21 de juliol,  pel  qual
s'aprova el  Text refós de la Llei  reguladora dels  residus,  el  Consell  Comarcal  pot rebre la
delegació de les competències en matèria de gestió de residus.

El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix  la delegació  de competències per a la recollida selectiva de les  fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments
de la comarca.

L’Ajuntament de Garriguella, en sessió plenària del 28 de desembre de 2018 va aprovar el
conveni de delegació de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals.

Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i 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.

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus, 

Per tot això,  el conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar  el  conveni  per  a  la  delegació  de  les  competències  per  a  la  recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Garriguella.

Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Cinquè.  Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.

Sísè. Donar-ne  coneixement  a  l’Ajuntament  de  Garriguella  i  a  l'Àrea  de  Medi  Ambient
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

RECURSOS

Contra aquesta resolució,  que posa fi  a la via administrativa,  es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.



No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Josep M.Cervera i Pinart En dono fe,
El Secretari,

                             Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament Viladamat.

Fets.  -  

Els ajuntaments son els titulars de les competències de  recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article  42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003,
de  4  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d’organització  comarcal  de
Catalunya,  el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li deleguin els municipis.
Així  mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu  1/2009, de 21 de juliol,  pel  qual
s'aprova el  Text refós de la Llei  reguladora dels  residus,  el  Consell  Comarcal  pot rebre la
delegació de les competències en matèria de gestió de residus.

El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix  la delegació  de competències per a la recollida selectiva de les  fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments
de la comarca.

L’Ajuntament de Viladamat, en sessió plenària del 10 de desembre de 2018 va aprovar el
conveni de delegació de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals.

Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i 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.

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus, 

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  per  a  la  delegació  de  les  competències  per  a  la  recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Viladamat.

Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Cinquè.  Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.

Sísè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Viladamat i a l'Àrea de Medi Ambient d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

RECURSOS

Contra aquesta resolució,  que posa fi  a la via administrativa,  es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.



No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Josep M.Cervera i Pinart

En dono fe,
El Secretari,

 Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN



PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

I  dentificació de l’expedient  

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament Pedret i Marzà.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de  recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article  42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003,
de  4  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d’organització  comarcal  de
Catalunya,  el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li deleguin els municipis.
Així  mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu  1/2009, de 21 de juliol,  pel  qual
s'aprova el  Text refós de la Llei  reguladora dels  residus,  el  Consell  Comarcal  pot rebre la
delegació de les competències en matèria de gestió de residus.

El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix  la delegació  de competències per a la recollida selectiva de les  fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments
de la comarca.

L’Ajuntament de Pedret i Marzà, en sessió plenària del 17 de desembre de 2018 va aprovar
el conveni de delegació de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals.

Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i 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.

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus, 

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  per  a  la  delegació  de  les  competències  per  a  la  recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Pedret i Marzà.

Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Cinquè.  Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.

Sísè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Pedret i Marzà i a l'Àrea de Medi Ambient
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

RECURSOS
Contra aquesta resolució,  que posa fi  a la via administrativa,  es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.



No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi ambient,

Josep M.Cervera i Pinart

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  l'ajuntament  Sant  climent
Sescebes.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de  recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article  42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003,
de  4  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d’organització  comarcal  de
Catalunya,  el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li deleguin els municipis.
Així  mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu  1/2009, de 21 de juliol,  pel  qual
s'aprova el  Text refós de la Llei  reguladora dels  residus,  el  Consell  Comarcal  pot rebre la
delegació de les competències en matèria de gestió de residus.

El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix  la delegació  de competències per a la recollida selectiva de les  fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments
de la comarca.

L’Ajuntament de Sant climent Sescebes, en sessió plenària del 28 de desembre de 2018 va
aprovar el conveni de delegació de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals.

Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i 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.

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus, 

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  per  a  la  delegació  de  les  competències  per  a  la  recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà  i l'ajuntament de Sant climent
Sescebes.

Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Cinquè.  Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.

Sísè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Sant climent Sescebes i a l'Àrea de Medi
Ambient d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

RECURSOS

Contra aquesta resolució,  que posa fi  a la via administrativa,  es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 



Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Josep M.Cervera i Pinart

En dono fe,
El Secretari,

 Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedien  t  

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament Llers.

Fets
Els ajuntaments son els titulars de les competències de  recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article  42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003,
de  4  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d’organització  comarcal  de
Catalunya,  el Consell Comarcal pot exercir aquelles competències que li deleguin els municipis.
Així  mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu  1/2009, de 21 de juliol,  pel  qual
s'aprova el  Text refós de la Llei  reguladora dels  residus,  el  Consell  Comarcal  pot rebre la
delegació de les competències en matèria de gestió de residus.

El passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix  la delegació  de competències per a la recollida selectiva de les  fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments
de la comarca.

L’Ajuntament de Llers, en sessió plenària del 27 de novembre de 2018 va aprovar el conveni
de delegació de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers,
paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals.

Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309,1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i 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.

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus, 

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  per  a  la  delegació  de  les  competències  per  a  la  recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Llers.

Segon.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Tercer. Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Quart. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Cinquè.  Facultar indistintament la Presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.

Sísè. Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Llers i a l'Àrea de Medi Ambient d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

RECURSOS

Contra aquesta resolució,  que posa fi  a la via administrativa,  es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos. 



Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Josep M.Cervera i Pinart

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient  relatiu  a  l’encàrrec  de  representació  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i
atorgament de  poders  per  a  plets  en  el  procediment  d’interposició  de  recurs  contenciós
administratiu contra la desestimació  pressumpte del recurs d’alçada interposat pel Consell
Comarcal de l’Alt Empordà contra la resolució dictada per la Direcció General d’Energia, Mines
i Seguretat Industrial.- Aprovació.-

Fets

En data 23 d’abril de 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal va aprovar encarregar la
defensa jurídica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en el procediment d’interposició de
recurs  contenciós  administratiu  contra  la  desestimació  pressumpte del  recurs  d’alçada
interposat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà contra la resolució dictada per la Direcció
General  d’Energia,  Mines  i  Seguretat  Industrial  amb  data  22  de  febrer  de  2018,  sobre
correcció d’errades de la Resolució de 21 de gener de 2009, per la qual es va inscriure de
forme definitiva  en el  Registre  d’Instal·lacions  de  Producció  d’Energia  elèctrica  en règim
especial de Catalunya la instal·lació de biogàs amb motor alternatiu ABOCADOR DE PEDRET I
MARZÀ amb núm. 1207, a l’advocat Sr. Narcís Pérez  Moratones.

El  Sr.  Narcís  Pérez  Moratones  ens  va  facilitar  una  llista  de  procuradors  als  quals  s’ha
d’encarregar la representació del Consell Comarcal en l’esmentat procediment.

Així mateix també cal atorgar el poder notarial corresponent per a plets a favor de l’advocat i
els procuradors abans esmentats.  

Fonaments de Dret

- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya.

- Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

- Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial

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



ACORD

Primer.-  Encarregar la representació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en l’esmentat
procediment  d’interposició  de  recurs  contenciós  administratiu  contra  la  desestimació
pressumpte del recurs d’alçada interposat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà contra la
resolució dictada per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial als següents
procuradors: Maria Àngels Vila Reyner, Coral·lí Peix Espígol, Rosa Maria Bartolomé Foraster,
Elisabeth Hernández Vilagrasa i Pablo Sorribes Calle.  

Segon.- Disposar l’atorgament del poder notarial per a plets corresponent a favor del lletrat,
Sr. Narcís Pérez i Moratones i els procuradors abans esmentats.  

Figueres, a la data de la signatura electrònica 

Certifico:
La presidenta, El secretari

Montserrat Mindan i Cortada 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 del servei de prevenció de riscos laborals. a) Deixar sense
efecte l’acord de la Junta de Govern de data 16 d’abril de 2019. a) Aprovació de l'expedient.
b)Convocatòria de licitació.-

Fets

Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  de  data  16  d’abril  de  2010  es  va  aprovar  l’inici  de
l’expedient  de  contractació  del  servei  de  prevenció  aliè  per  a  la  realització  de  l’activitat
preventiva per a la protecció dels riscos laborals i la vigilància de la salut, l’expedient de
contractació  del  servei  i  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
prescripcions tècniques reguladors del  contracte,  així  com la convocatòria de licitació del
servei.

Durant el termini de presentació d’ofertes de la licitació s’ha rebut una sol·licitud d’aclariment
a través del  perfil  del  contractant,  del  literal  següent: «als Costos Indirectes no se'ls  ha
aplicat l'IVA corresponent, això implica que els Costos Indirectes estan exempts d'IVA cosa
que no és certa i com a conseqüència d'això les partides pressupostàries no són correctes,
veritat?»

Arran d’aquesta sol.licitud s’ha comprovat  que hi havia un error en el pressupost de licitació

derivat del fet que en el càlcul dels costos indirectes del servei s’havia omès el càlcul de l’IVA,

per la qual cosa, l’acord anteriorment esmentat constituiria un acte anul.lable.

S’ha constatat,  així  mateix,  que hi  havia  una discrepància  entre el  plec de prescripcions

tècniques i l’anàlisi de costos del servei que consta a l’informe memòria del servei, pel que fa

al nombre d’hores a anuals de dedicació dels tècnics de prevenció en riscos laborals.

Per altra banda, s’ha constatat que caldria clarificar el model d’oferta econòmica que figura

com a annex 3 al plec de clàusules administratives particulars.

La cap de recursos humans del Consell Comarcal ha emès un nou  informe memòria de data

20 de maig de 2019 en què s’informa favorablement la contractació del servei.

S’han incorporat a l’expedient el nou plec de clàusules administratives particulars i el nou plec

de prescripcions tècniques



Consta  a  l’expedient  informe  jurídic  de  data  20  de  maig  de  2019  en  què  s’informa

favorablement la convalidació de l’acord de la Junta de Govern de data 16 d’abril de 2019,

així com el el nou plec de clàusules administratives particulars.

Existeix  crèdit  suficient  a  l’aplicació  20.9201.22400  del  vigent  pressupost  del  Consell

Comarcal.

Fonaments de dret

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

públiques

• art. 152.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública

• Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de  contractació

pública.

• Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per

RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

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

ACORDS

Primer.  Desistir  del  procediment  de  contractació  del  servei  de  prevenció  aliè  per  a  la

realització de l’activitat preventiva per a la protecció dels riscos laborals i la vigilància de la

salut, aprovat per acord de la Junta de Govern de data 16 d’abril de 2019.

Segon.- Procedir a esmenar els errors a què es fa referència a la part expositiva de l’acord 

Tercer.- Aprovar l’informe memòria de la cap de recursos humans del Consell Comarcal de

data 20 de maig de 2019.

Quart.- Iniciar novament l’expedient de contractació del servei de prevenció aliè per a la

realització de l’activitat preventiva pera la protecció dels riscos laborals i vigilància de la salut.

Quart.- Aprovar l’expedient de contractació del servei

Cinquè. Aprovar  el  nou  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  nou  plec  de

prescripcions tècniques  reguladors de la contractació de l’esmentat servei.

Sisè. Convocar novament la licitació del servei de  prevenció aliè per a la realització de

l’activitat  preventiva  per  a  la  protecció  dels  riscos  laborals  i  vigilància  de  la  salut  per



procediment obert i tramitació ordinària,  amb un pressupost base de licitació de 24.264,12€,

que més 2.802,24€ en concepte d’IVA, fa un total de 27.066,36€, i una durada de dos anys,

prorrogables anualment fins a dos  anys més.

Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 27.066,36€,

IVA inclòs, amb la periodificació següent:

Anualitat Import IVA exclòs IVA Import  total,  IVA

inclòs

2019 6.066,03€ 700,56€ 6.766,595€

2020 12.132,06€ 1.401,12€ 13.299,66€

2021 6.066,03€ 700,56€ 6.766,59€

TOTAL 24.264,12€ 2.802,24€ 27.066,36€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà

amb càrrec a la partida 20.9201.22400 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa

resta  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  les  aplicacions

pressupostàries corresponents.

Setè. Publicar  el  corresponent anunci  de licitació en el  perfil  del  contractant del  Consell

Comarcal per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des del dia següent a la

data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per  a l’execució del present acord.

Novè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de



la  recepció de la notificació  de la  desestimació,  quan aquesta sigui  formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.

-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al  de la
recepció d’aquesta notificació."

La Presidenta,

Intervingut i conforme En dono fe,
L’Interventor, El secretari,

Ernest Ruiz Garcia Francisco L. Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  Conveni  de  Cooperació  entre el  Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà i

l'Ajuntament de Figueres relatiu al servei de transport escolar no obligatori de l'alumnat el

barri de Sant Joan de Figueres a diversos centres de secundaria de Figueres.

Fets

-Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegades, mitjançant conveni subscrit en
data 18 de juliol de 2016 amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
les  competències,  entre  d'altres,  per  a  la  gestió  del  transport  escolar  en  l'àmbit  de  la
comarca, d'acord amb el Decret 161/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de
transport.

-Atès el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de
Figueres per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori de l'alumnat del barri
de Sant Joan, signat el setembre de 2013, correspon fer un nou conveni de cooperació.

-Atès que el transport dels alumnes que es desplacen des del barri de Sant Joan de Figueres
a diversos centres de secundària de Figueres,  és considerat com a transport escolar  no
obligatori, ja que es realitza en el terme municipal de Figueres.

- Atès que l'Ajuntament de Figueres ingressarà al Consell Comarcal de l'Alt Empordà cada
cursescolar l'import de 5.841€ imputables a la partida d'ingressos 35.46220, corresponent al
transport escolar no obligatori  de l'alumnat del barri  de Sant Joan a diversos centres de
secundària de Figueres.

-Atès que el  Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà i  l'Ajuntament de Figueres comparteixen
aquests objectius i consideren que la millor manera per aconseguir-los és per mitjà d'un
conveni de Cooperació entre les dues entitats pel desenvolupament del servei de transport
escolar no obligatori.

-Vist l'informe de la Cap de l'Àrea de Serveis de Cultura i Ensenyament de data 16 de maig
de 2019.

- Vist la proposta de la  consellera d’ensenyament on proposa conveni de Cooperació entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres relatiu al servei de transport
escolar no obligatori de l'alumnat el barri de Sant Joan de Figueres a diversos centres de
secundaria de Figueres.

- Vist l’informe jurídic de data 8 de març de 2018.



Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
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FIGUERES
• 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 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
Règim Local 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.
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

Per tot això, la consellera delegada de l’àrea d’ensenyament, proposa a la Junta de Govern,

l'adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar el conveni i l'actualització econòmica del conveni entre el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres, que té per objecte regular els drets i obligacions
de les parts per gestionar i finançar les despeses derivades de la prestació del servei públic
de  transport  escolar  no obligatori  d'alumnes  del  barri  de  Sant  Joan que es desplacen a
diversos centres de secundària de Figueres.

Segon. Determinar que, en el  marc del conveni,  el  Consell  Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Ajuntament de Figueres s'obliguen a col·laborar econòmicament en la prestació del servei a
què es refereix l'apartat anterior. Així doncs, l'Ajuntament de Figueres assumirà el cost de
5.841€ pel curs 2018-2019 imputables a la partida d'ingressos 35.46220.

Tercer. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Quart. Trametre  el  Conveni  al  Registre de  Convenis  de  la Generalitat  de Catalunya,  de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Cinquè. Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.

Sisè. Facultar indistintament la presidenta, i el gerent, perquè duguin a terme tants actes i
gestions com calquin per executar els presents acords.



Setè. Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.

Vuitè. Donar-ne coneixement a a l’Ajuntament de Figueres i a l'àrea de serveis econòmics
d’aquest consell comarcal als efectes addients

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l’àrea d’ensenyament

Sònia Martínez Juli.

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN



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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a Concessió d'una subvenció a l'Acústica per fomentar activitats musicals a la

comarca

Fets

-  En  data  27  de  novembre  de  2018  (RE2018-12193)  PASCUAL  ARTS  MUSIC,  SLU

organitzadora del festival Acústica a la ciutat de Figueres sol·licita una subvenció de 6.000€

per fomentar activitats musicals a la comarca per l’any 2018.

- Que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió ordinària de data de 26 de Març

de 2019 acorda aprovar la modificació de crèdit que s’ha publicat al Butlletí Oficial de la

Província de Girona de 10 d’Abril d'abril de 2019.

- Atès que en la modificació de crèdit preveu per l'any 2019 la subvenció nominativa  a

Pascual Arts Músic – Acústica 2018 de 6.000€ amb càrrec a la partida 20.9201.48012, amb

títol “Subvenció Acústica 2019”.

- Que amb la finalitat de regular la subvenció sol·licitada s’ha de redactar un conveni, el que

consta a l’expedient.

- Vist l'informe favorable de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa

la concessió d’una subvenció a l’Acústica per fomentar activitats musicals a la comarca.

- Vist l’informe del conseller en que proposa la concessió d'una subvenció a l'Acústica per

fomentar activitats musicals a la comarca.

- Vist l’informe jurídic de data 17 de maig de 2019.

Fonaments de dret

• 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 1 (Subvencions), articles 118 a 129.

• 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).



• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals.

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2019, aprovades el 26 de març de

2019.

Per tot això, el conseller delegat de cultura, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del

següent

ACORD

Primer.- Concedir la subvenció nominativa sol·licitada de 6,000€ a Pascual Arts Músic, SLU

amb NIF B17887894.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 6,000€ a Pascual Arts Music, SLU amb càrrec a

l’aplicació pressupostària 20.9201.48012 del pressupost 2019.

Tercer.- Facultar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent  perquè  realitzin  tants  actes  i

gestions com calguin per executar el present acord.

Quart.-Donar-ne trasllat a l'empresa Pascual Arts Music SLU i a l'Àrea de Serveis Econòmics

d'aquest Consell Comarcal, per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de cultura

Enric Gironella Colomer

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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