
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a  presentació de la candidatura i sol·licitud de cofinançament per a l'operació
«Conservació, foment i desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural de l'Alt Empordà»,
candidatura  PO  FEDER  de  Catalunya  2014-2020,  eix  prioritari  6,  al  Departament  de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge. - Aprovació.-

Fets

1. El  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  va  proposar  als  ajuntaments  de  la  comarca
realitzar un projecte conjunt per desenvolupar actuacions concretes emmarcades en el
Pla  estratègic  en  l'àmbit  del  desenvolupament  econòmic  i  local  i  l'ocupació  a  l'Alt
Empordà i en concret el  Pla d’acció sectorial en l’àmbit del desenvolupament turístic.

2. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà vol presentar aquest projecte a la convocatòria
regulada  per  l'Ordre  GAH/45/2016,  de  7  de  març,  per  la  qual  s'aproven  les  bases
reguladores  per  seleccionar  operacions  de  les  entitats  locals  susceptibles  de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i on cada
ens participant inclourà actuacions pròpies d'acord amb el projecte i la sol·licitud de
cofinançament.

3. Amb  totes  les  actuacions  proposades,  finalment  es  preveu  realitzar  l'operació
«Conservació,  foment  i  desenvolupament  del  patrimoni  natural  i  cultural  de  l'Alt
Empordà».

4. Els objectius de l'operació són:

Posar  en  valor  la  diversitat  dels  recursos  turístics,  activitats  i  centres  d’interès  que
ofereix la comarca

Impuls i promoció d’espais d'interès turístic, que afavoreixin la millora de l’experiència
turística en els destins litorals, la reducció de les fluctuacions estacionals de la demanda
i la integració del conjunt del territori

Treballar de forma coordinada amb tots els gestors públics de les diferents iniciatives
turístiques en que l’Alt Empordà hi està implicat.

5. Desenvolupament de l'operació :

1. Dins  del  primer  objectiu  es  planteja  la  identificació  i  integració  de  tots  els
recursos  d'interès  turístic  de  la  comarca,  amb  el  desenvolupament  d’una
plataforma tecnològica que els  ubiqui  en el  mapa que permeti  visualitzar-ne
adequadament els accessos, juntament amb el desplegament de la senyalització
in situ a tots aquest recursos. Aquesta actuació,  és una acció de senyalització



turística enfocada a la millora del patrimoni cultural i natural de la comarca de
l’Alt Empordà.

2. Per desenvolupar el segon objectiu es plantegen tant actuacions d’adequació i
millora  dels  accessos  als  punts  d’interès  turístic,  com  la  rehabilitació  dels
mateixos  punts  d’interès  turístic,  entenent  que aquestes activitats  responen a
actuacions de rehabilitació d’espais urbans de la comarca de l’Alt Empordà.

3. Per últim, el desenvolupament del present projecte dota d’un marc de treball de
col·laboració  pública  entre  els  diferents  organismes  municipals  i
supramunicipals  de  la  comarca  que  marca  un  canvi  en  la  gestió  i
desenvolupament de projectes en l’àmbit turístic.

6. Aquesta  operació  té  el  suport  dels  ajuntaments  d'Agullana,  Albanyà,  l'Armentera,
Bàscara, Boadella i les Escaules, Cabanelles, Cadaqués,  Capmany, Colera, Darnius, El
Far d'Empordà, El Port de la Selva, Espolla, Fortià,  Garriguella, La Jonquera, Lladó,
Llers, Maçanet de Cabrenys, Masarac,  Navata,  Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-
saverdera, Pau, Pedret i Marzà,  Peralada, Pont de Molins, Portbou, Rabós d'Empordà,
Sant  Climent  Sescebes,   Sant  Llorenç  de  Muga,  Sant  Miquel  de  Fluvià,  Sant  Pere
Pescador, Terrades, Ventalló, Viladamat, Vilamalla, Vilamaniscle, Vilanant i Vila-sacra
i autoritza al Consell Comarcal a la col.locació de senyalització dels principals recursos
turístics-patrimonials .

7. Per a la gestió i execució de les actuacions previstes per a l'adequació i millora dels
accessos  als  punts  d'interès  turístic  d'  aquesta  operació,  s'ha  signat  un  conveni  de
col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de Colera,
Maçanet  de  Cabrenys,  Navata,  Portbou,  Sant  Miquel  de  Fluvià,  Roses,  Sant  Pere
Pescador, Torroella de Fluvià i Vilafant.

8. Atès l'informe positiu de la Cap d'àrea de turisme.

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).

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).

- 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).
- Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del  govern  local

(LMMGL).



- Art. 31 del 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, així com els articles 8 i 9 del
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.

- Ordre  GAH/45/2016,  de  7  de  març,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

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

ACORD

Primer.  - Aprovar l'operació « Conservació, foment i desenvolupament del Patrimoni Natural i
Cultural de l'Alt Empordà» que s’annexa.

Segon.  - Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat  de  Catalunya,  una  subvenció  d’import  913.512,97  euros,  per  a  la   l'operació  «
Conservació, foment i desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural de l'Alt Empordà»,
candidatura PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6."



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  sol·licitud  d'una  subvenció  al  Departament  de  la  Presidència  de  la
Generalitat  de  Catalunya  d'acord  amb  la  resolució  PRE/1258/2016,  de  18  de  maig  de
convocatòria per a la concessió de subvencions pluriennals a ens locals per finançar les despeses
derivades  de  l'elaboració,  implementació  o  desenvolupament  de  polítiques  de  dona  dins
l'exercici 2016.

Fets

VISTA  la  resolució  PRE/1258/2016,  de  18  de  maig,  per  la  qual  s'obre  la  convocatòria
corresponent a l'any 2016 per a la concessió de les subvencions pluriennals  a ens locals per
finançar les despeses derivades de l'elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques
de dona dins l'exercici 2016. 

ATES que la finalitat  d'aquesta convocatòria es regular la concessió de subvencions als ens
locals  per  finançar  les  despeses  derivades  de  l'elaboració,  la  implementació  i  el
desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones, ja sigui per mitjà de convocatòries
d'abast anual o pluriennal.

ATÈS que el termini  per participar en aquesta convocatòria finalitza el proper 9 de juny de
2016.

ATÈS que l'Àrea de Benestar Social té intenció de concórrer a la convocatòria mitjançant el
projecte que porta el nom de «Elaboració del Pla d'igualtat de Gènere de l'Alt Empordà 2017-
2019» amb el qual es pretén sol·licitar una subvenció per un import de 4.500 € (QUATRE MIL
CINC CENTS EUROS).

VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar en data 31 de maig de 2016 en que
informa  favorablement  a  la  sol·licitud  d'una  subvenció  per  sufragar  part  de  les    despeses
derivades  de  l'elaboració,  implementació  o  desenvolupament  de  polítiques  de  dona  dins
l'exercici 2016.

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).

• RESOLUCIÓ PRE/1224/2016, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del
procediment  per  a  la  concessió  de  subvencions  als  ens  locals  per  finançar  les  despeses



derivades de l'elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones.

• RESOLUCIÓ  PRE/1258/2016,  de  18  de  maig  de  convocatòria  per  a  la  concessió  de
subvencions  pluriennals  a  ens  locals  per  finançar  les  despeses  derivades  de l'elaboració,
implementació o desenvolupament de polítiques de dona dins l'exercici 2016

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.  - Aprovar la sol·licitud de subvenció per un import màxim de 4.500,00 € (QUATRE
MIL CINC CENTS EUROS) en el marc de la convocatòria del Departament de la Presidència
de la Generalitat  de Catalunya  d'acord amb la resolució PRE/1258/2016,  de 18 de maig de
convocatòria per a la concessió de subvencions pluriennals a ens locals per finançar les despeses
derivades  de  l'elaboració,  implementació  o  desenvolupament  de  polítiques  de  dona  dins
l'exercici 2016.

Segon.  - Aprovar el projecte elaborat per l'Àrea de Benestar que porta el nom de «Elaboració del
Pla  d'igualtat  de  Gènere  de  l'Alt  Empordà  2017-2019»  el  qual  servirà  per  participar  a  la
convocatòria del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la
resolució PRE/1258/2016, de 18 de maig.

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

Figueres, 7 de juny de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  sol·licitud  d'una  subvenció  al  Departament  de  la  Presidència  de  la
Generalitat  de  Catalunya  d'acord  amb  la  resolució  PRE/1269/2016,  de  19  de  maig  de
convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  pluriennals  Eurodistricte  per  al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.-Aprovació.-

Fets

VISTA  la  resolució  PRE/1269/2016,  de  19  de  maig,  per  la  qual  s'obre  la  convocatòria
corresponent a l'any 2016 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

ATES que la  finalitat  d'aquesta  convocatòria  es  donar  suport  a  projectes  transfronterers  de
cooperació  desenvolupats  al  territori  de  l'Espai  Català  Transfronterer,  que  no  tenen  les
capacitats per recaptar els recursos públics habituals destinats a l'àmbit transfronterer, tot posant
de relleu la transcendència de determinades accions estratègiques que vertebren l'Eurodistricte
de l'Espai Català Transfronterer

ATÈS que el termini  per participar en aquesta convocatòria finalitza el proper 9 de juny de
2016.

ATÈS que l'Àrea de Benestar Social té intenció de concórrer a la convocatòria amb el projecte
que porta el nom de «Bones pràctiques en capacitació parental per a famílies en risc d'exclusió
social  a l'espai català transfronterer» amb el  qual es pretén sol·licitar una subvenció per un
import de 5.600 € (CINC MIL SIS CENTS EUROS). Veure document annex.

VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar en data 30 de maig de 2016 en que
informa favorablement a  l'aprovació de la sol·licitud de subvenció.

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).

• Resolució PRE/1269/2016, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a
l'any  2016  per  a  la  concessió  de  les  subvencions  pluriennals  Eurodistricte  per  al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

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



del següent

ACORD

Primer.  - Aprovar la sol·licitud de subvenció per un import màxim de 5.600 € (CINC MIL SIS
CENTS  EUROS)  en  el  marc  de  la  convocatòria  del  Departament  de  la  Presidència  de  la
Generalitat  de  Catalunya  d'acord  amb  la  resolució  PRE/1269/2016,  de  19  de  maig  de
convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  pluriennals  Eurodistricte  per  al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

Segon.- Aprovar el projecte elaborat per l'Àrea de Benestar que porta el nom «Bones pràctiques
en capacitació parental per a famílies en risc d'exclusió social a l'espai català transfronterer»
amb el  qual  és  pretén concórrer  a la convocatòria del  Departament  de la  Presidència de la
Generalitat de Catalunya d'acord amb la resolució PRE/1269/2016, de 19 de maig 
 
Tercer.-  Facultar  indistintament  el  president,  senyor,  Ferran  Roquer  i  Padrosa,  i  el  gerent,
senyor, Josep M. Marcé i Company, per realitzar tants actes i gestions com calgui per executar
el present acord.

Figueres, 7 de juny de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



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  nuclis  d'habitatges  d'inclusió  social.
Requeriment de documentació a l'oferta més avantatjosa

Fets

Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  de  data  26  d'abril  de  2016  es  va  aprovar  l'expedient  de
contractació del  servei  de nuclis  d'habitatges d'inclusió social  del  Consell  Comarcal,  es van
aprovar el plec de clàusules administratives particulars  i el plec de prescripcions tècniques i es
va disposar convocar licitació per procediment negociat sense publicitat.

Es va sol.licitar oferta a Fundació SERGI,  ONG Tallers i Suara Cooperativa i es va anunciar la
licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal.

Durant  el  termini  de  presentació  de  proposicions  van  presentar  oferta  la  Fundació  SER.GI
(Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social), Suara Serveis SCCL i l'ONG Associació Tallers.

La Secretària del Consell Comarcal, en data 27 de maig de 2016, ha emès informe sobre la
procedència d'excloure del procediment de licitació la Fundació SER.GI atès que la seva oferta
supera el tipus de licitació.

La directora de l'àrea de Benestar ha emès informe de data 1 de juny de 2016 amb la valoració
de les ofertes admeses a licitació i, en aplicació dels criteris establerts a la clàusula tretzena del
plec de clàusules administratives, els ha atorgat la puntuació següent:

ONG
Tallers

Suara  Serveis
SCCL

A.- OFERTA ECONÒMICA, fins a 60 punts 60 59,76

B.- ORGANITZACIÓ DEL SERVEI, fins a 40 punts

➢ Descripció àmplia i detallada del funcionament del servei,  fins a 10 punts 

• Organització, 5 punts 3 4

• Reglament de règim intern, 3 punts 1,5 3

• Sistema  de  recollida  de  queixes  i  incidències,  2
punts

1 2

➢ Relació  dels  recursos  humans  adscrits  al  servei,  amb  qualificació,  dedicació  i
experiència i especificació de les funcions, fins a 9 punts 

• Qualificació i dedicació, 3 punts 2 2

• Experiència, 4 punts 4 4



• Especificació de les funcions, 2 punts 1 2

➢ Descripció del treball que es durà a terme per propiciar la integració en l'entorn i la
xarxa de recursos, fins a 8 punts

• Accions  que  afavoreixin  la  prevenció  i
participació en la dinàmica comunitària i veïnal de
l'edifici i que facilitin una òptima inserció, 8 punts

5 7

➢ Descripció dels equipaments i materials per a la prestació del servei, fins a 8 punts

• Tipologia d'habitatges, 4 punts 2 3

• Ubicació, 3 punts 3 3

• Mobiliari i parament, 1 punt 0,5 1

➢ Descripció  dels  sistemes  de  control  i  avaluació,
fins a 5 punts

• Instruments de registre i recollida d'informació, 2
punts

1 2

• Informe de seguiment de l'activitat, 2 punts 1 2

• Descripció de les mesures de control de qualitat, 1
punt

0 1

 PUNTUACIÓ TOTAL 85 95,76

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP), modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Socials  proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.  - Declarar  com a oferta més  avantatjosa la presentada per Suara Serveis SCCL per
haver obtingut la major puntuació, d'acord amb els criteris de valoració establerts en el plec de
clàusules administratives particulars.

Segon.  - Requerir Suara Serveis SCCL perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la notificació del present acord, presenti la documentació que tot seguit s'indica,
amb l'advertiment que en cas contrari s'entendrà retirada la seva oferta:



• Certificat d'inscripció en  el RELI i fitxa resum de les dades que hi figuren
• Declaració  responsable  en  què  es  manifesti  que  es  disposa  de  les  certificacions

d'antecedents penals acreditatives que les persones que s'adscriuran al servei no han
estat condemnades per sentència ferma per algun delicte conta la indemnitat sexual.

• Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i del rebut vigent
• Resguard acreditatiu d'haver constituït la fiança definitiva per import de 1.500,00€.»

Figueres, 7 de juny de 2016

El conseller delegat de l'àrea 
de Serveis Socials,

Âlex Hernández González

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la proposta de resolució per mutu acord dels convenis de col·laboració  per a
la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal, entre els 35 Ajuntaments que els
van subscriure i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Fets

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal. 

L'àrea de medi ambient del CCAE va redactar i aprovar per acord de Ple del 29 de juliol de
2014, un conveni marc per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal. A
l'empara d'aquest conveni es van subscriure convenis de col·laboració, per un període de dos
anys, amb un  total de 35 ajuntaments amb els que s'han gestionat 756 pòlisses. 

La  tècnica  de  l’ACE  ha  realitzat  durant  dos  anys  les  tasques  corresponents  al  servei  de
comptabilitat energètica, essent aquestes:

- El seguiment de les pòlisses i l’entrega de dos informes (dades i valoració) anuals de la
facturació  elèctrica  del  2014,  així  com la  reunió  anual  amb  l’alcalde  i/o  tècnic  de
l’ajuntament.

- El  seguiment  de  les  pòlisses  i  l’entrega  del  primer  informe  amb  les  dades  de  la
facturació elèctrica del 2015.  

Vista l’experiència d’aquests dos anys realitzant el servei de comptabilitat energètica, el CCAE
aposta  per  un  replantejament  del  servei  per  tal  d’oferir  als  ajuntaments  millores  en  les
prestacions del mateix a partir de les dades 2016, que permetria als ajuntaments:

✔ Tenir un control mensual de la facturació energètica.
✔ Obtenir un estalvi important en la facturació elèctrica anual. 
✔ Tenir  un  tècnic  comarcal  compartit  per  resoldre  dubtes  sobre  la  facturació,  

augments de consums en els equipaments, subvencions en l'àmbit energètic etc.
✔ Disposar  de  les  dades  de  consums  necessàries  per  qualsevol  projecte  en  l'àmbit  

energètic  (per  exemple  el  Beenergi).  Sobretot  per  poder  realitzar  les  revisions  
bianuals dels PAES. 

En data 24 de maig de 2016, el Ple del CCAE, va aprovar un nou conveni marc que contempla
millores per al servei de comptabilitat energètica municipal.

Els ajuntaments que es relacionen a continuació van subscriure, en les dates que es detallen, el
conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal, amb
una vigència de dos anys, essent prorrogable any a any de manera indefinida.



El pacte setè dels convenis signats preveu la resolució anticipada dels mateixos per mutu acord
de les parts.

Per posar en marxa el nou servei, cal resoldre els convenis vigents i procedir a la signatura
dels nous convenis, d'acord amb el nou conveni marc aprovat pel Ple del CCAE en data 24 de
maig de 2016.

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

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

• Llei  26/2010,  del  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions
públiques de Catalunya.

•

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:

ACORD

Primer.  - Proposar la resolució per mutu acord dels convenis de col·laboració subscrits entre
els ajuntaments relacionats i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per a la prestació del servei

Municipi data aprovació conveni Municipi data aprovació conveni

Agullana 21/10/14 Ordis 21/10/14

Avinyonet de Puigventós 04/11/14 Palau de Santa Eulàlia 20/01/15

Biure 21/10/14 Pau 07/10/14

Boadella i les Escaules 26/05/15 Pont de Molins 18/11/14

Cabanelles 04/11/14 El Port de la Selva 21/10/14

Cantallops 16/12/14 Rabós 04/11/14

Capmany 18/11/14 Sant Climent Sescebes 25/11/14

Castelló d'Empúries 25/11/14 Santa Llogaia d'Àlguema 04/11/14

Cistella 21/10/14 Saus-Camallera-Llampaies 25/11/14

Colera 04/11/14 Siurana 04/11/14

El Far d'Empordà 07/10/14 Terrades 21/10/14

Espolla 25/11/14 Ventalló 16/12/14

L'Armentera 18/11/14 Vilafant 07/10/14

Llers 07/10/14 Vilanant 07/10/14

Maçanet de Cabrenys 04/11/14 Vila-Sacra 07/10/14

Masarac 18/11/14 Vilanant 07/10/14

Navata 04/11/14 Vila-Sacra 07/10/14
La Jonquera 26/05/15



de comptabilitat energètica municipal. 

Segon  .- Donar trasllat als ajuntaments relacionats d'aquest acord, per tal que procedeixin, si ho
creuen adient, a adoptar l'acord d'acceptació de la resolució per mutu acord del seu conveni.

Tercer.- Donar trasllat d'aquest acord a l'àrea d'Intervenció del CCAE pel seu coneixement.

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

Figueres, 7 de juny de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Francesca Falcó i Roig


