
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'adhesió del Consell Comarcal a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura 2016

Fets

Mitjançant acord de Ple d'11 de desembre de 2012, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va
establir  el  servei  públic  de  l'Agència  Comarcal  de  l'Energia  de  l'Alt  Empordà,  l'objectiu
principal  de  la  qual  és  fomentar  l'eficiència  energètica  a  la  comarca  i  facilitar  l'ús  de  les
energies renovables als ajuntaments i a la població de la comarca.

Paral·lelament, 61 municipis de l'Alt Empordà estan adherits al Pacte d'Alcaldes per l'energia i
el clima, una iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els governs locals
en la lluita contra el canvi climàtic.

Atès  que un dels  sectors  que contribueix més  a  l'augment  de les  emissions  de CO 2    és  el
transport, la Unió Europea convoca i la Generalitat de Catalunya organitza des de fa uns anys la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Durant aquesta setmana es promouen accions de
mobilitat més sostenibles, segures i saludables, així com també accions per millorar la qualitat
de l’aire i la reducció de la contaminació.

El Consell Comarcal s'ha adherit a la Setmana de la Mobilitat des de l'any 2013 tot donant
suport a les accions dels municipis i organitzant accions pròpies els dos primers anys.

Tenint en compte l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en
data  18  de  maig  de  2016,  el  qual  conclou  que  és  d'interès  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà adherir-se a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016, que tindrà lloc entre
els dies 16 i 22 de setembre de 2016, així com donar suport a les accions que s'organitzin des
dels municipis en aquest sentit. 

Fonaments de dret

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

• 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 següents
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ACORDS

Primer.  - Adherir-se a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de 2016, que tindrà lloc
entre els dies 16 i 22 de setembre de 2016, tot donant suport a les accions que organitzin els
municipis de la comarca.

Segon.- Donar  trasllat  d'aquest  acord  al  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes adients.

Tercer.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calgui per executar el present
acord. 

Figueres, 24 de maig de 2016

El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per a la
prova pilot per a l'autogestió de la fracció orgànica dels residus municipals a Viladamat

Fets

L'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal treballa des de l'any 2006 en la implantació del
compostatge als municipis de la comarca que ho sol·licitin. En l'actualitat s'han instal·lat uns
950 compostadors casolans en 45 municipis de l'Alt Empordà.

La comarca es caracteritza per tenir un territori molt ampli i amb molts municipis petits, de
menys de 500 habitants. D'altra banda, hi ha una dispersió molt alta dels habitants, existeixen
uns 200 nuclis de població. Aquest fet justifica la recerca de diferents alternatives per a la gestió
de la fracció orgànica dels residus.

A febrer de 2013,  els  serveis tècnics de l'Àrea de medi  ambient  del  Consell  Comarcal  van
redactar un document tècnic de prova pilot per a l'autogestió de la fracció orgànica dels residus
municipals  a  Viladamat.  Aquest  document  descriu  la  metodologia  d'implantació  del
compostatge  comunitari  al  municipi  com  a  estratègia  principal  d'autogestió  de  la  fracció
orgànica dels residus municipals, i es basa amb la instal·lació de 2 compostadors comunitaris
amb tecnologia especialitzada sueca.

L'Agència  de  Residus  de  Catalunya  ha  notificat  al  Consell  Comarcal  que  el  Ministerio  de
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  proposa  atorgar  27.100,33  €  per  al  projecte
esmentat,  en el marc del programa PIMA RESIDUOS, en la línia d'actuació de FOMENTO
DEL COMPOSTAJE, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PLANTAS DE COMPOSTAJE. 

Atès que l'inici del projecte està supeditat a que hi hagi finançament per portar-lo a terme, i que
s'ha trobat una primera línia de finançament, l'Àrea de medi ambient ha revisat el projecte i el
pressupost, de tal manera que el pressupost actual puja un total de 47.360,00 €. D'aquest import,
el document tècnic proposa sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya  18.000,00 € per
poder portar a terme el projecte esmentat.

Tenint en compte aquests antecedents i que es considera d'interès per la comarca provar una
nova via  de gestió  de la FORM per  a  una certa  tipologia  de municipi,  proposo aprovar  el
document tècnic que descriu la prova pilot per a l'autogestió de la fracció orgànica dels residus
municipals a Viladamat, així com sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya una subvenció
directa de 18.000,00 € per poder portar-lo a terme.
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Fonaments de dret

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de

juny (ROAS). Articles 36 i següents.
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment  administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,  pel qual s’aprova el Text refós de la llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora
de residus (TRLRR).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,  proposa a la Junta de Govern,
l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.  - Aprovar el document tècnic que descriu la prova pilot per a l'autogestió de la fracció
orgànica dels residus municipals a Viladamat, amb un pressupost total de 47.360,00 €.

Segon.  - Sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya una subvenció directa de 18.000,00 €
per poder portar a terme el projecte esmentat.

Tercer.- Notificar el present acord a l'Agència de Residus de Catalunya  i  a l'ajuntament de
Viladamat.

Quart.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, per a la realització de tants actes i gestions com calguin per tal d'executar
el present acord.

Figueres, 24 de maig de 2016

El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al contracte del servei de recollida de vehicles abandonats i  fora d'ús  del
Consell Comarcal subscrit amb l'empresa TRANS GRUES FONT SLU  - Denúncia.-

Fets

La Junta de Govern, en sessió de data 8 de maig de 2012, va adjudicar el contracte del servei de
recollida de vehicles abandonats i fora d'ús del Consell Comarcal a favor de l'empresa TRANS
GRUES FONT SLU, amb NIF núm. B17425133.

A la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte
s'establia un termini d'execució de tres anys a comptar des de la data de la seva signatura i la
possibilitat de ser prorrogat per mutu acord entre les parts abans de la seva finalització, sense
que la durada total, incloses les pròrrogues, pogués excedir dels sis anys.

El contracte va ser formalitzat en data 29 de maig de 2012 per la qual cosa la seva vigència
finalitzava el dia 28 de maig de 2015.

Per acord de la Junta de Govern de data 5 de maig de 2015, rectificat en sessió de data 19 de
maig de 2015, es va acordar una pròrroga d'un any, amb efectes des del 29 de maig de 2015  i
que finalitza el dia 28 de maig de 2016.

La Cap de l'àrea de Medi Ambient ha emès informe de data 23 de maig de 2016 en què es
proposa donar per finalitzat l'actual contracte.

Fonaments de dret

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i

del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei 4/1999,  de
13 de gener.

• 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).

• RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
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Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  No prorrogar el contracte del servei de recollida de vehicles abandonats fora d'ús del
Consell Comarcal subscrit amb l'empresa TRANS GRUES FONT SLU en data 8 de maig de
2012, la vigència del qual finalitzarà el dia 28 de maig de 2016.

Segon.- Notificar  el  present  acord  a  l'empresa  TRANS  GRUES  FONT  SLU  per  al  seu
coneixement i als efectes oportuns.

Tercer.- Facultar  al  President  i  al  gerent  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  per  a  la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució del present acord. 

Figueres, 24 de maig de 2016

El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

Intervingut i conforme. En dono fe.
L'Interventor,              La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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