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
de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament d'Ordis.
Fets
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 Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera, des del 2003, un projecte de Xarxa comarcal
de deixalleries i ofereix el servei de recollida de residus especials. Actualment la Xarxa
comarcal de deixalleries del Consell Comarcal de l’Alt Empordà està integrada per 27
municipis de la comarca, comptant la deixalleria comarcal.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni
marc, que s’adapta a la nova normativa, i que regeix la delegació de competències per a la
recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
L’Ajuntament d'Ordis va aprovar en sessió plenària del 18 d'octubre de 2018 l’adhesió i el
conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i
l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
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).
- 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:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus
especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i l'ajuntament d'Ordis.
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 d'Ordis i a l'Àrea de Medi Ambient 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,

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 de
residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Biure.
Fets
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 Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera, des del 2003, un projecte de Xarxa comarcal de
deixalleries i ofereix el servei de recollida de residus especials. Actualment la Xarxa comarcal
de deixalleries del Consell Comarcal de l’Alt Empordà està integrada per 27 municipis de la
comarca, comptant la deixalleria comarcal.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni
marc, que s’adapta a la nova normativa, i que regeix la delegació de competències per a la
recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
L’Ajuntament de Biure va aprovar en sessió plenària del 14 de gener de 2019 l’adhesió i el
conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i
l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
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).
- 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:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus
especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Biure.
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 Biure i a l'Àrea de Medi Ambient 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,

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 de
residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Cabanelles.
Fets.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 Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera, des del 2003, un projecte de Xarxa comarcal de
deixalleries i ofereix el servei de recollida de residus especials. Actualment la Xarxa comarcal
de deixalleries del Consell Comarcal de l’Alt Empordà està integrada per 27 municipis de la
comarca, comptant la deixalleria comarcal.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni
marc, que s’adapta a la nova normativa, i que regeix la delegació de competències per a la
recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
L’Ajuntament de Cabanelles va aprovar en sessió plenària del 21 de novembre de 2018
l’adhesió i el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o
perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
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).
- 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:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus
especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Cabanelles.
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 Cabanelles i a l'Àrea de Medi Ambient
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,

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 de
residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Palau-Saverdera.
Fets
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 Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera, des del 2003, un projecte de Xarxa comarcal de
deixalleries i ofereix el servei de recollida de residus especials. Actualment la Xarxa comarcal
de deixalleries del Consell Comarcal de l’Alt Empordà està integrada per 27 municipis de la
comarca, comptant la deixalleria comarcal.
El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni
marc, que s’adapta a la nova normativa, i que regeix la delegació de competències per a la
recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
L’Ajuntament de Palau-Saverdera va aprovar en sessió plenària del 24 de gener de 2019
l’adhesió i el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o
perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
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).
- 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:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida de residus
especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Palau-Saverdera.
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 Palau-Saverdera i a l'Àrea de Medi Ambient
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,

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 de Masarac.
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 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 Masarac, en sessió plenària del 11 de febrer de 2019 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,
ACORDS:
Per tot això, el conseller delegat de l'àrea de Medi ambient proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:
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 Masarac.
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 Masarac i a l'Àrea de Medi Ambient 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 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 de Portbou.
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 Portbou, en sessió plenària del 24 de gener de 2019 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
delsens locals (ROAS).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
derègim 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 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 Portbou.
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 Portbou i a l'Àrea de Medi Ambient 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 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 de Sant LLorenç de
la Muga.
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 LLorenç de la Muga, en sessió plenària del 8 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,
ACORDS:
Per tot això, el Conseller de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern l’adopció
dels acords següents:
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 LLorenç de
la Muga.
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 LLorenç de la Muga i a l'Àrea de Medi
Ambient d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica

El conseller de l'àea de Medi ambient
Josep M.Cervera i Pinar

el 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 de Borrassà.
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 Borrassà, en sessió plenària del 6 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 de Medi ambient proposa a la Junta de Govern l’adopció dels acords
següents:
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 Borrassà.
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 Borrassà i a l'Àrea de Medi Ambient 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 DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a les bases per a la concessió del menjador gratuït i dels ajuts individuals
de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació
infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2019-2020.
Fets
Capítol II del títol II de la Llei orgànica de 3 d’octubre d’ordenació del sistema educatiu
disposa que per tal de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els
poders públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les persones
que es trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de l’alumnat amb
necessitats educatives especials.
El Decret 219/1989 d’1 d’agost va establir la delegació de determinades competències de la
Generalitat en matèria d’ensenyament a les comarques. L’article 8 d’aquest Decret estableix
que l’assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte
de conveni individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i a la corresponent comarca.
El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.05.1996), pel qual es regula el
servei escolar de menjador als centres educatius públics de titularitat del Departament
d’Ensenyament, fa referència en les disposicions addicionals 1a i 2a a la possibilitat que els
consells comarcals gestionin els ajuts individuals de menjador, per necessitats
socioeconòmiques i geogràfiques.
Cal definir i regular la tramitació per a la concessió de l’atorgament del menjador gratuït i
d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyament obligatoris i de segon
cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 20192020.
Vistos els criteris per l’atorgament del menjador gratuït i d’ajuts individuals de menjador
adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de
centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2019-2020, emesos pel Director
General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació.
Atès l’informe de la Cap de l’Àrea dels serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa
l’aprovació de les bases i la convocatòria de concessió del menjador gratuït i d’ajuts
individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle
d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2019-2020.
Fonaments de dret
• Capítol II del títol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, que preveu que els Consell
Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.

• Article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d’establir un conveni
individualitzat entre la Generalitat i la corresponent comarca.
• En relació al conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del
transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en
matèria d’ensenyament de 18 de juliol de 2016.
• Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador en els
centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament.
• Articles 124 i 55 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels Ens locals.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per tot això, la consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment les bases annexes que regulen la concessió de l’atorgament del
menjador gratuït i d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons
públics per al curs 2019-2020.
Segon.- Aprovar la convocatòria de concessió del menjador gratuït i d’ajuts individuals de
menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil
de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2019-2020, condicionada
suspensivament a l’atorgament dels corresponents fons per part del Departament
d’Ensenyament.
Tercer.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant la publicació de
l’edicte corresponent al BOP de Girona pel termini de vint dies. En cas que no es presentin
al·legacions durant l’esmentat termini d’informació pública, les bases s’entendran aprovades
definitivament sense necessitat de nou acord, havent-se de publicar el text íntegre de les
mateixes.
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de 2.092.380,50 € per atendre les despeses
esmentades amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 35.3263.48000 i 35.3263.22799,
537.702,12€ i 270.464,15 € respectivament pel període de setembre a desembre de 2019 i
860.879,05 € i 423.335,18 € respectivament pel període de gener a juny de 2020 per a la
concessió dels esmentats ajuts.
Cinquè.- Facultar indistintament el president i gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.
Sisè.- Sotmetre aquest acord a aprovació inicial del Ple del Consell Comarcal en la propera
sessió que tingui lloc. En el cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació, d’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Setè.- Donar-ne trasllat als Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament

Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a les bases per a la concessió dels ajuts individuals de desplaçament per al
curs 2019-2020.
Fets
Capítol II del títol II de la Llei orgànica de 3 d’octubre d’ordenació del sistema educatiu
disposa que per tal de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els
poders públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les persones
que es trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de l’alumnat amb
necessitats educatives especials.
El Decret 219/1989 d’1 d’agost va establir la delegació de determinades competències de la
Generalitat en matèria d’ensenyament a les comarques. L’article 8 d’aquest Decret estableix
que l’assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte
de conveni individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i a la corresponent comarca.
El conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del transport
escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria
d’ensenyament de 18 de juliol de 2016.
Atès el Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.05.1996), pel qual es
regula el servei escolar de transport.
Atès que hi ha alumnes d’escolarització obligatòria que no tenen accés al transport escolar
col·lectiu.
Cal definir i regular la tramitació per a la concessió dels ajuts individuals de desplaçament per
al curs 2019-2020.
Atès l’informe de la Cap de l’Àrea dels serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa
l’aprovació de les bases i la convocatòria per a la concessió dels ajuts individuals de
desplaçament per al curs 2019-2020.
Fonaments de dret
• Capítol II del títol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, que preveu que els Consell
Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
• Article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d’establir un conveni
individualitzat entre la Generalitat i la corresponent comarca.
• En relació al conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del

transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en
matèria d’ensenyament de 18 de juliol de 2016.
• Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador en els
centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament.
• Articles 124 i 55 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels Ens locals.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per tot això, la consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment les bases annexes que regulen la concessió dels ajuts
individuals de desplaçament per al curs 2019-2020.
Segon.- Aprovar la convocatòria de concessió dels ajuts individuals de desplaçament per al
curs 2019-2020, condicionada suspensivament a l’atorgament dels corresponents fons per
part del Departament d’Ensenyament.
Tercer.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant la publicació de
l’edicte corresponent al BOP de Girona pel termini de vint dies. En cas que no es presentin
al·legacions durant l’esmentat termini d’informació pública, les bases s’entendran aprovades
definitivament sense necessitat de nou acord, havent-se de publicar el text íntegre de les
mateixes.
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de 21.212,00 € per atendre les despeses
esmentades amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.3262.48000, 10.139,56 € pel període
de setembre a desembre de 2019 i 11.072,44 € pel període de gener a juny de 2020 per a la
concessió dels esmentats ajuts.
Cinquè.- Facultar indistintament el president i gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.
Sisè.- Sotmetre aquest acord a aprovació inicial del Ple del Consell Comarcal en la propera
sessió que tingui lloc. En el cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació, d’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Setè.- Donar-ne trasllat als Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari
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 de prevenció de riscos laborals a) Aprovació de
l'expedient. b) Convocatòria de licitació.Fets
L’àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal va emetre informe memòria de data 13 de
març de 2019, rectificat en data 2 d’abril de 2019, en què s’informava favorablement la
contractació 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 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, establerta com a tal a la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
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 20.9201.22400 del vigent pressupost del Consell
Comarcal.
Fonaments de dret
• 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, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següents
ACORDS
Primer. Aprovar l’informe memòria de l’enginyer tècnic del Consell Comarcal de data 2
d’abril de 2019.
Segon.- Iniciar 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.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei
Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors de la contractació de l’esmentat servei.
Cinquè. Convocar 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
2.335,20€ € en concepte d’IVA, fa un total de 26.599,32€, i una durada de dos anys,
prorrogables anualment fins a dos anys més.
Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de
26.599,32€, IVA inclòs, amb la periodificació següent:
Anualitat

Import IVA exclòs

IVA

Import

total,

IVA

inclòs
2019

9.099,05€

875,70€

9.974,75€

2020

12.132,06€

1.167,60€

13.299,66€

2021

3.033,01€

291,9€

3.324,91€

24.264,12€

2.335,2€

26.599,32€

TOTAL

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."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics

Intervingut i conforme,
L'Interventor
Ernest Ruiz i Garcia Francisco

En dono fe,
El Secretari,
L. 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 construcció d'un accés per a vianants i
espai viari, desviament trànsit de vehicles amb aparcament, a l'entorn del monestir de Sant
Miquel de Fluvià.- Aprovació del Pla de seguretat i salut.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 2019 es va adjudicar el contracte de
les obres de construcció d’accés per a vianants i espai viari, desviament trànsit de vehicles
amb aparcament,a l’entorn de monestir de Sant Miquel de Fluvià, 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 favor de l’empresa Salvador
Serra SA.
El corresponent contracte es va signar en data 8 d’abril de 2019
L’empresa Salvador Serra SA ha redactat el Pla de seguretat i salut de l’obra.
El coordinador de seguretat i salut de l’obra, en data 8 d’abril de 2019, ha informat
favorablement l’esmentat document.
Fonaments de dret
- Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010,de 19 de març.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de de les obres de construcció d’accés per a
vianants i espai viari, desviament trànsit de vehicles amb aparcament, a l’entorn de monestir
de Sant Miquel de Fluvià, redactat per l’empresa Salvador Serra SA.
Segon.- Instar el contractista per tal que comuniqui aquesta aprovació a l’autoritat de
Treball, així com l’obertura del centre de treball, amb caràcter previ a l’inici de les obres.
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa Salvador Serra SA, adjudicatària del
contracte.
Quart.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per a l’execució del present acord.

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.»

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de
Turisme,

En dono fe,
El Secretari,
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 presentació de la sol·licitud d'una subvenció al Patronat de Turisme Costa
Brava Girona de la Diputació de Girona per tal de cofinançar el Festival de Senderisme Alt
Empordà Sea Walking 2019.
Fets
1. «Festivals de Senderisme dels Pirineus» és un projecte de cooperació territorial, nascut en
l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran amb la finalitat de promoure el senderisme com una activitat
d'oci saludable, reforçar el sector turístic amb criteris de sostenibilitat, posar en valor una
infraestructura viària poc reconeguda i divulgar el patrimoni natural i cultural dels territoris
del PIRINEU. Amb aquesta finalitat, ha procurat l’extensio d’aquesta proposta a tot l’àmbit
del Pirineu català , de Ponent fins a llevant. Fruit d’aquest esforç aquesta iniciativa de
promoció del senderisme, arribarà a la seva quarta edició, amb 11 festivals programats.
2. Les comarques que formen part d’Itinerànnia (Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà) han
desplegat una acció continuada en favor de la promoció del senderisme com a recurs turístic
i de desenvolupament local.
3. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà gestiona una operació en el marc del Projecte
d’Especialització i Competitivitat Territorial natura, cultura i intel·ligència en xarxa, un
projecte cofinançat en un 50% pel FEDER de la Unió Europea, que té com a objectius, crear
una xarxa de camins intel·ligents de les comarques gironines i generar productes per ser
comercialitzats, millorar la gestió, informació, interpretació i accés al patrimoni gironí i
dissenyar i implementar un model de gestió de les destinacions turístiques que incorpori la
participació activa dels agents, i el desenvolupament d’eines d’innovació oberta.
4. En coherència amb aquests antecedents, l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà ha concebut una proposta d’activitats per a integrar en aquest Festival de
Senderisme dels Pirineus. Aquesta proposta s’integra com annex al present informe.
5. Els impactes que s’esperen d’aquesta programació són els següents: posar en valor l’oferta
dels recursos del patrimoni natural de l’Alt Empordà com a atractius de visita; fomentar una
oferta de visita caracteritzada per pràctiques d’us i gaudi del territori sostenibles; crear
productes de quilòmetre 0 i amb una forta component «slow» per a complementar altres
ofertes de visita; contribuir a la desestacionalització de la destinació; crear oportunitats per a
la consolidació d’empreses especialitzades en atendre la demanda d’aquest sector del
turisme; diversificar l’oferta de visita de la comarca; contribuir a la creació d’economies
d’escala i cooperar amb altres territoris amb els quals es comparteixin actius basats en la
natura i el producte local.
6. El Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona Pirineus té entre els seus objectius donar
suport al desenvolupament de productes de natura i de turisme actiu com ho és la proposta

Alt Empordà Sea Walking 2019. Un dels recursos que el Patronat aporta a aquesta finalitat és
l’atorgament de subvencions a iniciatives en aquest àmbit.
Fonaments de dret
• Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Reial de 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.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 1.000 € al Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de
la Diputació de Girona per tal contribuir al finançament de l’edició corresponent a l’Alt
Empordà Sea Walking.
Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidenta i el Gerent del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin necessaris
per a l'execució del present acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El Conseller delegat de l'àrea de Turisme,

En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo

