
2.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  l'acceptació  de  la  subvenció  del  MAGRAMA  per  a  l'ampliació  del  projecte
d'implantació del compostatge casolà a l'Alt Empordà

Fets

El Consell  Comarcal  porta a terme el  servei  d'implantació i  seguiment  del  compostatge casolà en
aquells municipis de la comarca amb els quals s'ha signat conveni.

A  juliol  de  2014  l'Agència  de  Residus  va  comunicar  l'opció  de  sol·licitar  finançament  a  la
Subdirección General de Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) en el  marc  de la  convocatòria  del  "Proyecto  piloto sobre  fomento  del  compostaje
doméstico  y  comunitario"  per  a  projectes  d'implantació  del  compostatge.  Des  de  l'Àrea  de  medi
ambient  del  Consell  Comarcal  es va redactar  una ampliació de la memòria  tècnica ja aprovada i,
mitjançant decret de presidència d'1 d'agost de 2014, es va resoldre aprovar l'ampliació del projecte
d'implantació  del  compostatge  casolà  a  l'Alt  Empordà  i  sol·licitar  35.945,80  €  a  la  Subdirección
General de Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El decret de
sol·licitud de subvenció esmentat fou ratificat a la sessió de Junta de govern del Consell Comarcal de
data 2 de setembre de 2014.

A partir dels projectes seleccionats per resolució de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, en el marc
del projecte pilot "Fomento del compostaje doméstico y comunitario", el  Director de l'Agència de
Residus de Catalunya, en data 23 de desembre de 2015, va resoldre atorgar l'ajut per a l'execució dels
projectes  seleccionats  pel  MAGRAMA.  Mitjançant  aquesta  resolució  es  va  atorgar  al  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà la quantitat de 13.437,27 €.

Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data 9 de setembre
de 2016, el qual conclou que per tal de permetre l'ingrés de l'Agència de Residus de Catalunya una
vegada  justificada  la  campanya,  és  d'interés  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  d'acceptar
l'esmentada subvenció així com realitzar les modificacions necessàries en el pressupost vigent.

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 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.



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

ACORDS

Primer.  - Acceptar la subvenció de 13.437,27 € atorgada pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en el marc de la convocatòria del “Proyecto piloto sobre fomento del compostaje
doméstico y comunitario”, per a l'ampliació del projecte d'implantació del compostatge casolà a l'Alt
Empordà.

Segon.  - Consignar  l'ingrés  de  13.437,27 € a  l'aplicació pressupostària  d'ingressos  núm.  45 42092
(MAGRAMA subvenció ampliació compostatge casolà) del vigent pressupost del Consell Comarcal.

Tercer.- Notificar el present acord a l'Agència de Residus de Catalunya així com a l'Àrea d'intervenció
del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Facultar  indistintament  el  president  i  el  gerent  perquè realitzin tants actes i  gestions com
calgui per executar el present acord.

Figueres, 20 de setembre 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



3.- 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 al Projecte
d'implantació de recollida porta a porta de la fracció orgànica dels residus municipals per a l'autogestió
via compostatge comunitari de la FORM 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, amb molts municipis petits de menys de
500 habitants i 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 va notificar al Consell Comarcal que el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente proposava 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. 

D'altra banda, en data 21 de juliol de 2016 s'ha publicat al DOGC la Resolució TES/1770/2016, de 8
de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la
recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. 

Atès  que  l'inici  del  projecte  d'autogestió  de  la  FORM  a  Viladamat  està  supeditat  a  que  hi  hagi
finançament  per  portar-lo  a  terme  i  que  s'ha  trobat  una  primera  línia  de  finançament  amb  el
MAGRAMA, i tenint  en compte la recent convocatòria de subvencions de l'ARC, l'Àrea de medi
ambient del Consell Comarcal ha redactat el Projecte d'implantació de recollida porta a porta de la
FORM per  a  l'autogestió  via  compostatge comunitari  exclusiu de la  fracció orgànica dels  residus
municipals a Viladamat. El projecte compta amb un pressupost total de 10.050,00 €, dels quals se'n
sol·liciten a l'Agència de Residus 7.550,00.

Tenint en compte l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data
13 de setembre de 2016, en el qual es proposa aprovar el Projecte d'implantació de recollida porta a



porta de la FORM per a l'autogestió via compostatge comunitari exclusiu de la fracció orgànica dels
residus  municipals  a  Viladamat,  així  com  sol·licitar  a  l'Agència  de  Residus  de  Catalunya  una
subvenció directa de 7.550,00 € per poder portar-lo a terme.

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).
• Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol i

modificat per la Llei 9/2011, de 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

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

ACORD

Primer.  - Aprovar el  Projecte d'implantació de recollida porta a porta de la FORM per a l'autogestió
via  compostatge comunitari  exclusiu de la  fracció orgànica dels  residus municipals a  Viladamat  i
sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya 7.550,00 € dels 10.050,00 € totals del projecte.

Segon.  - Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per la
plataforma informàtica EACAT.

Tercer.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de Viladamat per al seu coneixement i als efectes
adients.

Quart.- Facultar  indistintament  el  president  i  el  gerent  perquè realitzin tants actes i  gestions com
calgui per executar el present acord.

Figueres, 20 de setembre 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



4.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i
l'Ajuntament  Cabanelles  per  a  la  prestació  del  servei  de  Comptabilitat  Energètica  municipal.
Aprovació.-

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon realitzar
activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

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’ACE mitjançant la redacció de
19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES supramunicipal ha constatat que una de les
principals necessitats dels municipis és la posada en marxa d’un servei per a la gestió i el control de la
facturació energètica. 

Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van adherir al
servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de 2014, fet que ha
permès  de valorar la seva viabilitat  tècnica i  econòmica  així  com les necessitats  dels ajuntaments
respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de 2016,
va aprovar un nou conveni marc  entre el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de la comarca,  que
introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui d'aplicació general
per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
va aprovar la  proposta de resolució per mutu  acord,  dels convenis  subscrits  l'any 2014 que seran
substituïts pel nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament Cabanelles ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i la adhesió al nou
conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

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



• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de

règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003,  de 4 de novembre,  pel qual  s’aprova el Text  refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal
a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament Cabanelles.

Segon.- 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.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb el que
preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat  a l’Ajuntament  Cabanelles  i  a  l'àrea d'Intervenció del  CCAE per al  seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres,  20 de setembre 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



5.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i
l'Ajuntament d'Ordis per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal. Aprovació.-

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon realitzar
activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

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’ACE  mitjançant  la  redacció  de  19  Plans  d’Acció  d’Energia  Sostenible  (PAES)  i  un  PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en marxa
d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van adherir al
servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de 2014, fet que ha
permès  de valorar la seva viabilitat  tècnica i  econòmica  així  com les necessitats  dels ajuntaments
respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de 2016,
va aprovar un nou conveni marc  entre el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de la comarca,  que
introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui d'aplicació general
per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
va aprovar  la  proposta  de resolució per mutu  acord,  dels  convenis subscrits  l'any 2014 que seran
substituïts pel nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament d'Ordis ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i la adhesió al nou
conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

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



procediment administratiu comú.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de

règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003,  de 4 de novembre,  pel qual  s’aprova el Text  refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal
a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament d'Ordis.

Segon.- 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.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb el que
preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne  trasllat  a  l’Ajuntament  d'Ordis i  a  l'àrea  d'Intervenció  del  CCAE  per  al  seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 20 de setembre 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



6.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i
l'Ajuntament d'Espolla per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.-

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon realitzar
activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

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’ACE  mitjançant  la  redacció  de  19  Plans  d’Acció  d’Energia  Sostenible  (PAES)  i  un  PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en marxa
d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van adherir al
servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de 2014, fet que ha
permès  de valorar la seva viabilitat  tècnica i  econòmica  així  com les necessitats  dels ajuntaments
respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de 2016,
va aprovar un nou conveni marc  entre el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de la comarca,  que
introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui d'aplicació general
per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
va aprovar  la  proposta  de resolució per mutu  acord,  dels  convenis subscrits  l'any 2014 que seran
substituïts pel nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament d'Espolla ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i la adhesió al nou
conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.



Fonaments de dret

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

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de

règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003,  de 4 de novembre,  pel qual  s’aprova el Text  refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal
a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament d'Espolla.

Segon.- 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.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb el que
preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne  trasllat  a  l’Ajuntament  d'Espolla  i  a  l'àrea  d'Intervenció  del  CCAE per  al  seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 20 de setembre 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



7.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l'Ajuntament de Navata per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon realitzar
activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

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’ACE  mitjançant  la  redacció  de  19  Plans  d’Acció  d’Energia  Sostenible  (PAES)  i  un  PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en marxa
d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van adherir al
servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de 2014, fet que ha
permès  de valorar la seva viabilitat  tècnica i  econòmica  així  com les necessitats  dels ajuntaments
respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de 2016,
va aprovar un nou conveni marc  entre el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de la comarca,  que
introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui d'aplicació general
per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
va aprovar  la  proposta  de resolució per mutu  acord,  dels  convenis subscrits  l'any 2014 que seran
substituïts pel nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament de Navata ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i la adhesió al nou
conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

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



• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de

règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003,  de 4 de novembre,  pel qual  s’aprova el Text  refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal
a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Navata.

Segon.- 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.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb el que
preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat  a  l’Ajuntament  de Navata  i  a  l'àrea  d'Intervenció del  CCAE per  al  seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 20 de setembre 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



8.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i
l'Ajuntament de Llers per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.-Aprovació.-

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon realitzar
activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

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’ACE  mitjançant  la  redacció  de  19  Plans  d’Acció  d’Energia  Sostenible  (PAES)  i  un  PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en marxa
d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van adherir al
servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de 2014, fet que ha
permès  de valorar la seva viabilitat  tècnica i  econòmica  així  com les necessitats  dels ajuntaments
respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de 2016,
va aprovar un nou conveni marc  entre el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de la comarca,  que
introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui d'aplicació general
per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
va aprovar  la  proposta  de resolució per mutu  acord,  dels  convenis subscrits  l'any 2014 que seran
substituïts pel nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament de Llers ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i la adhesió al nou
conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

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

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).



• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

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

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

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

ACORD

Primer.-   Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal
a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de LLers.

Segon.- 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.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb el que
preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne  trasllat  a  l’Ajuntament  de  LLers  i  a  l'àrea  d'Intervenció  del  CCAE per  al  seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres,  20 de setembre 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



9.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i
l'Ajuntament de Pont de Molins per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.-
Aprovació.-

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon realitzar
activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

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’ACE  mitjançant  la  redacció  de  19  Plans  d’Acció  d’Energia  Sostenible  (PAES)  i  un  PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en marxa
d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van adherir al
servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de 2014, fet que ha
permès  de valorar la seva viabilitat  tècnica i  econòmica  així  com les necessitats  dels ajuntaments
respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de 2016,
va aprovar un nou conveni marc  entre el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de la comarca,  que
introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui d'aplicació general
per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de govern, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va
aprovar  la  proposta  de  resolució  per  mutu  acord,  dels  convenis  subscrits  l'any  2014  que  seran
substituïts pel nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament de Pont de Molins ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i la adhesió
al nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

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



• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de

règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003,  de 4 de novembre,  pel qual  s’aprova el Text  refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal
a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pont de Molins.

Segon.- 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.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb el que
preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Pont de Molins i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al
seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 20 de setembre 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



10.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i
l'Ajuntament  d'Avinyonet  de Puigventós  per  a  la prestació del  servei  de  Comptabilitat  Energètica
municipal.-Aprovació

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon realitzar
activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

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’ACE  mitjançant  la  redacció  de  19  Plans  d’Acció  d’Energia  Sostenible  (PAES)  i  un  PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en marxa
d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van adherir al
servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de 2014, fet que ha
permès  de valorar la seva viabilitat  tècnica i  econòmica  així  com les necessitats  dels ajuntaments
respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de 2016,
va aprovar un nou conveni marc  entre el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de la comarca,  que
introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui d'aplicació general
per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
va aprovar  la  proposta  de resolució per mutu  acord,  dels  convenis subscrits  l'any 2014 que seran
substituïts pel nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i
la adhesió al nou conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

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



procediment administratiu comú.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de

règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003,  de 4 de novembre,  pel qual  s’aprova el Text  refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal
a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós.

Segon.- 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.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb el que
preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós i a l'àrea d'Intervenció del CCAE
per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres,  20 de setembre 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



11.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient
Expedient  relatiu  al  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i
l'Ajuntament  Capmany  per  a  la  prestació  del  servei  de  Comptabilitat  Energètica  municipal.
Aprovació.-

Fets
Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon realitzar
activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

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’ACE  mitjançant  la  redacció  de  19  Plans  d’Acció  d’Energia  Sostenible  (PAES)  i  un  PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en marxa
d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant conveni marc, signat el 29 de juliol de 2014, els ajuntaments interessats es van adherir al
servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de 2014, fet que ha
permès  de valorar la seva viabilitat  tècnica i  econòmica  així  com les necessitats  dels ajuntaments
respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de 2016,
va aprovar un nou conveni marc  entre el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de la comarca,  que
introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui d'aplicació general
per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
va aprovar  la  proposta  de resolució per mutu  acord,  dels  convenis subscrits  l'any 2014 que seran
substituïts pel nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament Capmany ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i la adhesió al nou
conveni de col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

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

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).



• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

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

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

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal
a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament Capmany.

Segon.- 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.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb el que
preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne  trasllat  a  l’Ajuntament  Capmany  i  a  l'àrea  d'Intervenció  del  CCAE per  al  seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 20 de setembre 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



12.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu la cessió dels drets d'autor i d'explotació de la peça anomenada Sirena de l'escultura
Mercè Riba amb l'única finalitat de ser el guardó a lliurar al guanyador del Premi Empordà que el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà atorga anualment.

Fets

1- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà atorga el guardó de Premi Empordà cada any  des de 1994.
El motlle que es fonien les escultures que es lliuraven com a guardó als premiats ha quedat inservible  i
se n'ha de realitzar  un altre. 

2- La senyora Mercè Riba Romeva mitjançant instancia  de data 01.06.2016 i registre d'entrada  núm.
2016/5352  ofereix al  Consell  Comarcal  l'adquisició dels drets d'autor de l'obra amb la finalitat  de
realitzar successives foses de la peça exclusivament com a guardo de les diferents edicions del Premi
Empordà  que  atorga  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  per  un  preu  de  1.950€  més  195€
corresponent al 10% d'IVA fent un total de 2.145€ . 

3- La senyora Mercè Riba Romeva és autor i titular de tots els drets d'explotació en la seva condició de
creadora, sobre la peça anomenada Sirena que s'atorga de guardó del Premi Empordà. És tracta d'una
escultura de bronze de mides.15x10x30 cm la figura representa una sirena que travessa una porta. La
figura mítica de la Sirena que ens ha llegat la  tradició oral els últims dos segles a l'Empordà i que ens
transmet  que és  una porta  oberta  a  la  hospitalitat,  la  comunicació i  els  intercanvis  entre  homes  i
cultures. Aquesta peça de bronze realitzada a traves d'un motlle de silicona i polièster que permetrà
fondre en bronze el mateix original en successives ocasions. Aquesta peça es realitza amb la tècnica de
cera perduda.

4- El Consell  Comarcal de L'Alt Empordà  està interessat a adquirir, respecte a l'escultura esmentada
els drets d'autor i d'explotació següents:

a) El de reutilitzar el motlle de la peça per fondre en bronze originals amb l'única finalitat de ser el
guardó a lliurar al candidat/s de la distinció del Premi de la Comarca.

b) El de comunicació pública i divulgació que es realitzi com acte associat de promoció, divulgació o
informació i publicitat del Premi Empordà, o acte que en el futur el substitueixi.

5- Vist l'informe de la Cap de Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa la contractació
relativa a la cessió dels drets d'autor i d'explotació de la peça anomenada Sirena de l'escultora Mercè
Riba amb l'única finalitat de ser el guardó a lliurar al guanyador del Premi Empordà que el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà atorga anualment.

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).



• El contracte a concertar té la qualificació de contracte privat, d'acord amb alló que s'estableix al
Text refós de la llei  de contractes,  del sector públic,  aprovat per Reial  decret legislatiu 3/2011
(TRLCSP).

• La legislació aplicable al contracte de cessió és el Text refós de la llei de propietat intel·lectual,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

• Pressupost del Consell Comarcal de l'exercici 2016

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Cultura, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent

ACORD

Primer.  - Aprovar el contracte que consta en l'expedient de cessió dels drets d'autor de l'escultora
Merce Riba Romeva amb DNI 46.210.372, de la peça Sirena a favor del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà. És tracta d'una escultura de bronze de mides 15x10x30 cm la figura representa una sirena
que travessa una porta. Aquesta peça de bronze realitzada a traves d'un motlle de silicona i polièster
que permetrà fondre en bronze el mateix original en successives ocasions, exclusivament com a guardó
del Premi Empordà o acte que en el futur el substitueixi, amb la finalitat de fondre peces originals,
mínim una peça l'any durant 10 anys, per un preu de 1.950€ que més 195€ corresponent al 10% d'IVA,
fent  un total de 2.145€ IVA inclòs.

Segon.  - Autoritzar la despesa de 2.145€ amb el 10% d'IVA inclòs.

Tercer.- Imputar l'esmentada despesa a l'aplicació pressupostària 35 3341 22600 del vigent pressupost

Quart.- Facultar  indistintament  el  president  i  el  gerent  perquè realitzin tants actes i  gestions com
calguin per executar el present acord.

Cinquè.- Donar-ne trasllat a la senya Mercè Riba i a l'àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 20 de setembre de 2016
La consellera delegada de l'àrea de Cultura,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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