DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a la contractació de l'obra de naturalització de l'entorn de la muralla de
ponent de la Ciutadella de Roses.- Designació dels membres de la Mesa de Contractació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 28 d’agost de 2018 es van aprovar el plec de
clàusules administratives particulars reguladors de la contractació de l’obra de
naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de Roses, inclosa dins
l’operació de conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de
l’Alt Empordà en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
A la clàusula dotzena del plec es regula la composició de la Mesa de Contractació
Fonaments de dret
-

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

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Designar com a membres de la Mesa de Contractació en el procediment
d’adjudicació de l’obra de naturalització de l'entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella
de Roses les persones següents:
PRESIDENT/A
Titular

Suplent

Montserrat Mindan Cortada, presidenta del Josep M. Cervera Pinart, vicepresident
Consell
primer del Consell
VOCALS
Titular

Suplent

Toñi Asensio Belmonte, administrativa de Ernest Ruiz Garcia, interventor
l’àrea d’Intervenció
Francesca Falcó Roig, tècnica d’administració Francisco L. Muñoz Cameo, secretari

general
Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

Josep Armengol Prats, arquitecte tècnic

Olga Sabater Armengou, tècnica de l’àrea Carlota Pérez Lloveras,
Turisme
l’Oficina del Consumidor

tècnica

de

SECRETARI/A
Titular

Suplent

Pilar Arbat Planells, administrativa de l’àrea Carme Navarro Gómez, administrativa de
de Secretaria
l’àrea de Secretaria
Segon.- Publicar aquesta designació en el perfil del contractant del Consell Comarcal
Tercer.-. Sotmetre el present decret a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que se celebri.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La presidenta,

En dono fe
El secretari,

Montserrat Mindan Cortada

Francisco Luis Muñoz Cameo

DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció de concurrència no
competitiva i convocatòria pública, a la Diputació de Girona, destinada al finançament de
les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de
més de 15.000 habitants de les comarques gironines.
Fets
Atès que l'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la
Diputació de Girona ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (núm. 246 de 27 de
desembre de 2018) les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament de
les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de
més de 15.000 habitants de les comarques gironines.
Atès que poden concórrer en aquesta convocatòria els consells comarcals inclosos en
l'àmbit territorial de la Diputació de Girona que disposin d'una Oficina Jove.
Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà disposa d'una Oficina Jove des de l'any
2014 i en ella realitza activitats i projectes culturals.
Atès que l'Àrea de Joventut a través dels serveis de l’Oficina Jove desenvolupa el Projecte
“Espai Creatiu”, que impulsa la creació i la producció cultural dels i les joves de l'Alt
Empordà, així com la participació i desenvolupament d'activitats culturals destinades als
joves de la comarca.
Atès que el Consell Comarcal sol·licitarà la subvenció esmentada per al finançament de les
activitats i projectes culturals de les Oficines Joves
Atès que el finançament que es sol·licita a la Diputació de Girona és de 5.000,00 €.
Vist l'informe emès per Joan Salellas Soler, Tècnic de l'Àrea de Joventut i Esports del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
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).
• Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (TRLFPC).
• 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).
• 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).
• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).
• 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.
RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció de concurrència no competitiva i convocatòria
pública, que concedeix l'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar
de la Diputació de Girona, destinada al finançament de les Activitats i Projectes Culturals
de les Oficines Joves, Capitals de Comarca i Municipis de més de 15.000 habitants de les
comarques gironines, per un import de 5.000,00 €.
Segon.- Donar-ne coneixement a l’àrea administrativa de Serveis Econòmics d’aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes de seguiment d’allò acordat.
Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que tingui lloc.
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 amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
Prenc raó,
Cap d'intervenció

Toñy Asensio Belmonte

La presidenta, En dono fe
El secretari,

Montserrat Mindan Cortada

Francisco Luis Muñoz Cameo

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb
nom VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.

DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació de les obres d'accés per a vianants i espai viari,
desviament trànsit de vehicles amb aparcament, a l'entorn del monestir de Sant Miquel de
Fluvià.- Designació dels membres de la Mesa de Contractació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2018 es va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació de les obres d'accés per
a vianants i espai viari, desviament trànsit de vehicles amb aparcament, a l'entorn del
monestir de Sant Miquel de Fluvià, actuació inclosa en l’Operació de Conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’alt Empordà, en el marc del PO
FEDER de Catalunya 2014-2020. eix prioritari 6.
A la clàusula dotzena del plec es regula la composició de la Mesa de Contractació
Fonaments de dret
- Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Designar com a membres de la Mesa de Contractació, en el procediment
d’adjudicació de les obres d'accés per a vianants i espai viari, desviament trànsit de
vehicles amb aparcament, a l'entorn del monestir de Sant Miquel de Fluvià, les persones
següents:
PRESIDENT/A
Titular

Suplent

Montserrat Mindan Cortada, presidenta del Josep M. Cervera Pinart, vicepresident
Consell
primer del Consell
VOCALS
Titular

Suplent

Toñi Asensio Belmonte, administrativa de Ernest Ruiz Garcia, interventor
l’àrea d’Intervenció
Francesca Falcó Roig, tècnica d’administració Francisco L. Muñoz Cameo, secretari
general
Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

Josep Armengol Prats, arquitecte tècnic

Olga Sabater Armengou, tècnica de l’àrea Carlota Pérez Lloveras,
Turisme
l’Oficina del Consumidor

tècnica

de

SECRETARI/A
Titular

Suplent

Pilar Arbat Planells, administrativa de l’àrea Carme Navarro Gómez, administrativa de
de Secretaria
l’àrea de Secretaria
Segon.- Publicar aquesta designació al perfil del contractant del Consell Comarcal
Tercer.- Sotmetre el present decret a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que se celebri
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La presidenta,
En dono fe
El secretari,

Montserrat Mindan Cortada

Francisco Luis Muñoz Cameo

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb
nom VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.

DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació de les obres de condicionament de la connexió de la
Torre Carlina amb el carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys.- Designació dels membres
de la Mesa de Contractació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 8 de gener de 2019 es va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació de les obres de connexió
de la Torre Carlina amb el carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys, actuació inclosa 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.
A la clàusula dotzena del plec es regula la composició de la Mesa de Contractació
Fonaments de dret
- Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Designar com a membres de la Mesa de Contractació, en el procediment
d’adjudicació de les obres d'accés de connexió de la Torre Carlina amb el carrer Hospital
de Maçanet de Cabrenys, les persones següents:
PRESIDENT/A
Titular

Suplent

Montserrat Mindan Cortada, presidenta del Josep M. Cervera Pinart, vicepresident
Consell
primer del Consell
VOCALS
Titular

Suplent

Toñi Asensio Belmonte, administrativa de Ernest Ruiz Garcia, interventor

l’àrea d’Intervenció
Francesca Falcó Roig, tècnica d’administració Francisco L. Muñoz Cameo, secretari
general
Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

Josep Armengol Prats, arquitecte tècnic

Olga Sabater Armengou, tècnica de l’àrea Carlota Pérez Lloveras,
Turisme
l’Oficina del Consumidor

tècnica

de

SECRETARI/A
Titular

Suplent

Pilar Arbat Planells, administrativa de l’àrea Carme Navarro Gómez, administrativa de
de Secretaria
l’àrea de Secretaria
Segon.- Publicar aquesta designació al perfil del contractant del Consell Comarcal
Tercer.- Sotmetre el present decret a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que se celebri.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La Presidenta,

En dono fe
El secretari,

Montserrat Mindan Cortada

Francisco Luis Muñoz Cameo

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb
nom VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació de l’acord amb l’administració concursal de la mercantil
«CARNS FIGUERES, SLU».
Fets
Que en virtut de resolució judicial de data 11/12/2018 el Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona
ha aprovat el pla de liquidació presentat per la Administració concursal de la mercantil
CARNS FIGUERES S.L.U.
Que en l’indicat pla de liquidació es contempla expressament, que els actius de la
concursada CARNS FIGUERES SLU relacionats en l’Annex núm. 1 del pla, han de
revertir en favor del CCAE en virtut del disposat en el contracte de concessió
administrativa de gestió del servei d’escorxador comarcal subscrit entre el CCAE i la
concursada.
Que donat que el CCAE a la data, ja és propietari dels actius relacionats en l’ Annex núm.
1, és voluntat d’ambdues parts col·laborar en la conservació i manteniment del bon estat
dels indicats actius mentre es formalitzi el traspàs de la possessió d’aquests, el que tindrà
lloc una vegada, que per part de l’Administració concursal s’hagi pogut complir la
liquidació dels actius de la Concursada d’acord amb les previsions del pla.
Que en data 28 de gener de 2019, per part de Vanessa Pérez Romo, en qualitat de persona
física designada com a representant de Cuatrecases, Gonçalves Pereira, SLP, en la seva
condició d’Administració Concursal de la mercantil Carns Figueres SLU, s’ha signat el
document d’acord objecte d’aprovació.
Fonaments de dret
•

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).

•

Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

•

Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.

Per tot això, la presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer. Aprovar el document subscrit per Vanessa Pérez Romo, en qualitat de persona
física designada com a representant de Cuatrecases, Gonçalves Pereira, SLP, en la seva
condició d’Administració Concursal de la mercantil Carns Figueres SLU, amb efectes
econòmics des de la data de l’adopció d’aquest l’acord.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de l’import de 96.000€ a l’aplicació pressupostària
20.9201.22703 del pressupost vigent.
Tercer. Autoritzar indistintament la Presidenta i el Gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per l’execució del present acord.
Quart. Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera
sessió que tingui lloc.

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.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La presidenta del Consell Comarcal,

Montserrat Mindan Cortada
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 del servei estratègic per a la implantació de
l’Administració electrònica i la gestió del canvi que comporta. a) Aprovació de
l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.Fets
El Gerent del Consell Comarcal en data 25 de gener de 2019 ha emès informe memòria en
què s’informa favorablement la contractació del servei estratègic per a la implantació de
l’Administració electrònica i la gestió del canvi que comporta.
Per part del Consell Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquest servei per tal
d’assolir els objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.
La competència objecte del contracte és una competència pròpia
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques.
El plec de clàusules administratives particulars ha estat informat favorablement pels serveis
jurídics de la corporació.
Existeix crèdit suficient a l’aplicació 90.9201.22703 del vigent pressupost del Consell
Comarcal.
Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
2. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
3. Reial decret 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.

4. Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general
de la llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Presidenta proposa a la Junta de Govern l'adopció del següents
ACORDS
Primer. - Aprovar l’informe memòria emès pel Gerent del Consell Comarcal
Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del servei estratègic per a la implantació de
l’Administració electrònica i la gestió del canvi que comporta.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei esmentat
Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte.
Cinquè. Convocar la licitació del servei estratègic per a la implantació de l’Administració
electrònica i la gestió del canvi que comporta per procediment obert i tramitació ordinària,
amb un pressupost base de licitació de 24.500,00€, que més 5.145,00€ en concepte del 21%
d’IVA, fa un total de 29.645,00€, i una durada d’un any.
Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de
29.645,00€. amb la periodificació següent:
Període

Import IVA exclòs

IVA

Import total

2019

20.417,00€

4.287,57€

24.704,57€

2020

4.083,00€

857,43€

4.940,43€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà
amb càrrec a l’aplicació 20.9201.22703 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."
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La Presidenta,

Montserrat Mindan Cortada
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 Sol·licitud d'una subvenció nominativa a la Diputació de Girona per al
finançament del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a l'exercici 2019
Fets
1. La Diputació de Girona, d'acord amb el 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, exerceix funcions
de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden complir a
favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les diputacions i els
consells comarcals, d'acord amb el que preveu l'article 93 del mateix text legal.
2. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà col·labora amb els municipis en la prestació de
serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica. També realitza i coordina
actuacions de salut pública i transport escolar en l'àmbit municipal i el servei comarcal de
prevenció d'incendis.
3. Des de fa anys, la Diputació de Girona dóna suport econòmic al Consell Comarcal de
l'Alt Empordà en aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques.
4. El pressupost de la Diputació de Girona per al 2019 preveu una subvenció nominativa al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per aquests conceptes.
Fonaments de dret
• 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).
• Llei Estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 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).
Per tot això, el president, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Sol·licitar una subvenció nominativa a la Diputació de Girona per import de
1.045.239,35 euros pel concepte de col·laboració en el finançament per a la prestació de
serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per
actuacions en matèria de salut públic. També inclou un import específic de 66.769,23 euros
destinat al finançament parcial del transport escolar, 17.821,78 euros pel servei de
prevenció d'incendis i 10.000,00 euros en concepte d'aportació al programa de gestió
d'expedients de serveis socials.
Segon.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calgui per executar el present acord.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La presidenta,

En dono fe,
El Secretari,

Montserrat Mindan i Cortada

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la modificació dels convenis per a la delegació del servei de recollida
selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) en l'apartat setè en la
determinació del preu del servei i l’annex corresponent a la fitxa del servei municipal.
"El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegada la recollida selectiva de la fracció
orgànica dels residus municipals (FORM) de 10 municipis de la comarca. El servei inclou
la recollida selectiva de la FORM domèstica en àrees d'aportació, de generadors singulars i
de grans productors.
En data 26 de juliol de 2017 el Ple del Consell comarcal va aprovar el conveni marc per a la
delegació del servei de recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) i
posteriorment el passat dia 28 de novembre el Ple del Consell Comarcal va aprovar una
modificació del mateix que inclou algunes modificacions de caràcter jurídic en el conveni
marc, però que no afecten en cap cas al contingut tècnic del mateix, i que serviràn de base i
seràn d'aplicació general per a la prestació del servei.
El dia 27 de desembre de 2018 es va publicar al perfil del contractant del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà l'anunci de licitació del contracte mixt de serveis i subministrament per a
la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.
El dia 8 de gener de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, quedant deserta
la licitació per manca d'interessats.
Atès que no és possible tècnicament un procés de negociació, previst a la Llei 9/2017 de
Contratos del Sector Público, dels requisits considerats no mínims dins les característiques
del servei i descrites en el Plec de Clàusules Tècniques des de l'àrea de medi ambient del
CCAE, s'ha procedit a fer una modificació de les característiques dels servei descrites en el
Plec de Clàusules Tècniques. Les modificacions han estat les següents:
- Recollida domèstica en àrees d'aportació:
•

Modificació de la freqüència de recollida base del servei: s'establia una freqüència
homogència durant l'any de de 3 dies a la setmana i es passa a 2 dies setmanals
durant l'època hivernal i a 3 recollides setmanals a l'època estival. La freqüència de
recollida és correcta per a les característiques i generació del material a recollir i
servei. S'afegeix un contenidor a St. Pere Pescador de recollida únicament d'època
hivernal.

•

Pel que fa al requisit de l'assegurança dels contenidors adherits al servei de
recollida domèstica en àrees d'aportació destinada a cobrir a desperfectes
ocasionats per actes incívics, fenòmens naturals adversos o accidents dels
contenidors malmesos amb una franquícia màxima de 300€; en el cas que l'empresa
no aconsegueixi formalitzar una assegurança dels contenidors ho haurà de justificar
convenientment al CCAE amb denegacions específiques de tres asseguradores i
s'afegeix que en aquest cas, la quantitat atribuïda a aquest concepte en l’estudi
econòmic, s’haurà d’abonar al CCAE.

•

Atès que l'àrea de medi ambient de CCAE disposa d'un lector de TAG, no es
considera necessari sol·licitar un altre a l'adjudicatari del servei.

•

Atès el sistema de trasllat i descàrrega dels contenidors de càrrega posterior d'àpats
populars als contenidors de càrrega bilateral de les àrees d'aportació, no es
considera necessari sol.licitar a l'adjudicatari la seva identificació amb TAG.

- Recollida de generadors singulars:
•

Atès que l'àrea de medi ambient de CCAE disposa d'un lector de TAG, no es
considera necessari sol·licitar un altre a l'adjudicatari del servei.

•

S'estableixen diferents franges temporals de recollida amb característiques de
recollida diferents. A l'època estival, s'estableixen diferents freqüències de recollida
segons la previsió d'època de funcionament i de generació de FORM de les
activitats. Concretament:

Franges temporals de recollides

Recollides setmanals

1 maig al 16 de juny

3

15 de juny a 30 de juny

4

1 juliol al 30 d’agost

6 (excepte el diumenge)

1 de setembre al 15 de setembre

4

16 setembre al 30 de setembre

3

- Recollida de generadors singulars:
•

Atès que l'àrea de medi ambient de CCAE disposa d'un lector de TAG, no es
considera necessari sol·licitar un altre a l'adjudicatari del servei.

•

S'estableixen diferents franges temporals de recollida amb característiques de
recollida diferents. A l'època estival, s'estableixen diferents freqüències de recollida
segons la previsió d'època de funcionament i de generació de FORM de les
activitats.

Atès que aquestes variacions tècniques han modificat el cost del servei, es fa necessari fer
una modificació del conveni de delegació de cada municipi en l'apartat setè en la
determinació del preu del servei i la fitxa de servei municipal annexa corresponent,
incorporant aquests canvis.
El cost d'aquest servei que ha d'assumir cada Ajuntament queda desglossat en el quadre
següent:
Concepte

Municipi

Import

l'Armentera

9.678,92 €

Bàscara

8.649,73 €

Cabanes

4.692,64 €

Servei de recollida selectiva El Far d'Empordà
de la fracció orgànica dels
residus municipals (FORM) Garriguella
LLers

totals

4.559,55 €
6.804,29 €
21.514,74 €

Pau

6.671,19 €

Peralada

11.027,57 €

Sant Pere Pescador

26.985,17 €

Torroella de Fluvià

9.244,19 €
109.827,99 €

Aquestes modificacions no afecten en cap cas al redactat del conveni marc.
Atès que correspon als ens locals aprovar les claùsules 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.
Vist l'informe favorable de la cap de l'àrea de Medi Ambient 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).
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:
ACORD
Primer.- Aprovar la modificació dels convenis per a la delegació de les competències del
servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals(FORM) a
subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de: L’Armentera,
Bàscara, Cabanes, El Far d’Empordà, Garriguella, Llers, Pau, Peralada, Sant Pere Pescador
i Torroella de Fluvià, en l'apartat setè que determina el preu del servei i l’annex
corresponent a la fitxa del servei municipal
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 als ajuntaments relacionats 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 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 Proposta candidatura Creu de Sant Jordi Fundació Privada ALTEM
1.- La Fundació Privada ALTEM és una entitat sens ànim de lucre que atén persones amb
discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya, amb la finalitat de promoure el seu
benestar i el de les seves famílies.
2- Els orígens de la Fundació es remunten a l’any 1968 quan un grup de pares i mares,
preocupats per la qualitat de vida i el futur dels seus fills amb discapacitat intel·lectual, van
decidir constituir l’Associació Altem pro disminuïts psíquics de Figueres i comarca amb la
finalitat de fomentar l’assistència, recuperació i ensenyament dels seus fills i filles.
3- L’any 2019 la fundació celebra els 50 anys del seu naixement històric, 50 anys del
projecte social d’uns pares i mares, d’una contribució constant i abnegada per la millora de
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, així com 50 anys defensant
els seus drets i vetllant per la integració plena d'aquestes persones en tot els seus àmbits
socials, laborals i educatius.
Fonaments de dret:
• 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).
Per tot això, el conseller de l'Àrea de Cultura, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent:
PROPOSTA
Per tant proposo,
1.- Proposar la candidatura de la Fundació Privada ALTEM, entitat al servei de la persona
amb discapacitat intel·lectual i col·lectiu amb risc d’exclusió social a la Creu de Sant Jordi
que atorga la Generalitat de Catalunya.

2.- Donar trasllat a la Conselleria de cultura de la Generalitat de Catalunya per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller de l’Àrea de Cultura
Enric Gironella Colomer
El gerent,

En dono fe
El secretari

Josep M Marcé Company

Francisco Luis Muñoz Cameo

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb
nom VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

