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 recollida i tractament de vehicles abandonats
fora d'ús i/o subproductes de vehicles abandonats i tramitació administrativa per la baixa
definitiva i destrucció total. a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.Fets
La cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ha emès informe de data 14 d'octubre
de 2016, justificatiu de la necessitat i les característiques de la contractació del servei consistent
en la recollida i tractament de vehicles abandonats fora d'ús i/o subproductes de vehicles
abandonats i tramitació administrativa per la baixa definitiva i destrucció total.
S'han incorporat a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei.
Fonaments de dret
− Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic;
− Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007;
− Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per
la normativa posterior; i
− Directiva 2014/24 UE del Parlament Europeu i el Consell sobre contractació pública.
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, d'acord amb allò disposat a l'article 110 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient
de contractació administrativa que té per objecte la realització del servei de recollida i
tractament de vehicles abandonats fora d'ús i/o subproductes de vehicles abandonats i la
tramitació necessària per a la seva baixa definitiva i destrucció, dels municipis que hagin delegat
aquesta recollida al Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, adjunts a la proposta, reguladors de la contractació del servei esmentat.
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte, per procediment obert, d'acord
amb allò previst a l'article 157 i següents del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova

el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de
licitació és de 4.140€/any, IVA exclòs.
El termini d'execució del contracte serà de dos anys a comptar des de la data de la seva
signatura i es podrà prorrogar per un període d'un any més.
Quart.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació corresponent a l'exercici 2017,
per un import màxim de 6.512,22 €, que inclou l'IVA i les possibles modificacions, amb càrrec
a l'aplicació 45.1722.22710 del pressupost.
Cinquè.– Anunciar la present licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal i en el
BOP de Girona.
Sisè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del
dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP i en el perfil del contractant.
Setè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 29 de novembre de 2016
El conseller delegat de
l'àrea de Medi ambient,

Josep M. Cervera i Pinart
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 al conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l'Ajuntament de
Roses per a l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).Aprovació.Fets
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
La Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya diu que els ajuntaments resten obligats a elaborar i
implantar el Pla de protecció civil municipal, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil
municipals, estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
El passat dia 24 de maig de 2016 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
conveni MARC entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca que
ho sol·licitin, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim).
L’Ajuntament de Roses ha aprovat el conveni per a l'elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal(DUPROCIM) i ens ha sol·licitat la seva redacció.
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 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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 l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM) a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Roses.
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 Roses i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu
coneixement i als efectes adients.
Cinquè.- Publicar el present conveni al portal de transparència de la pàgina web
www.altemporda.org, per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Figueres, 5 de desembre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 l'aprovació de l'aplicació pressupostària de l'Agència comarcal de l'energia
pel programa informàtic de comptabilitat energètica i per als anys 2017 i 2018
Fets
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà mitjançant acord de Junta de Govern d'1 de juliol de
2014, va aprovar el Conveni amb la Diputació de Girona per a la contractació agregada d'un
programa informàtic de comptabilitat energètica i la seva gestió per una durada de dos anys
prorrogables dos anys més.
L'article quart del conveni cita textualment:
“El Consell Comarcal tramet a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan de govern competent
d'autorització de despesa per import de 9.493,20 € corresponent a l'adquisició d'una llicència
durant dos anys, distribuïda en les següents anualitats:
 2014: 3.092,40 €
 2015: 3.657,60 €
 2016: 2.743,20 €
prorrogables a dos més, per a 768 pòlisses i la implantació del programa (i la gestió posterior
de les dades), IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària del Pressupost de l'anualitat que
correspongui amb el concepte corresponent al subministrament objecte d’aquesta
contractació.”
En data 26 de juliol de 2016 es va aprovar un nou conveni marc entre el Consell Comarcal i els
ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei de comptabilitat energètica. Amb la
signatura del conveni per part de 36 ajuntaments s'ha actualitzat el nombre de pòlisses a
controlar, que serà de 721.
La contractació dels dos primers anys de programa informàtic finalitza el 23 de desembre de
2016. D’altra banda la Diputació de Girona, per tal de prorrogar la llicència del programa
informàtic amb l’empresa Azigrene Energiza, ha actualitzat la despesa que suposa aquesta
contractació per al nombre actual de pòlisses i per a dues anualitats de pròrroga del contracte
per uns imports de:
 2017: 2.688,12 € IVA inclòs
 2018: 2.682,12 € IVA inclòs.
L'aplicació pressupostària 45 1722 22620, anomenada «Agència Comarcal del l’Energia»,
inclosa en el pressupost del Consell Comarcal de 2017 aprovat inicialment, és adequada i

suficient per atendre les obligacions derivades de la pròrroga transitòria del contracte del
programari informàtic per a la comptabilitat energètica.
Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data 5 de
desembre de 2016, en el qual es proposa prendre acord de compromís de la Junta de Govern del
Consell Comarcal per reservar l'import de 2.682,12€ IVA inclòs per anualitat del 2018 i per al
servei esmentat.
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 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de medi ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Fer constar que el pressupost de 2017 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà conté la
partida 45 1722 22620 (Agència comarcal de l'Energia), la qual és adequada i suficient per
atendre les obligacions derivades de la pròrroga transitòria del contracte del programari
informàtic per a la comptabilitat energètica (2.688,12 €).
Segon.- Adoptar el compromís d'aprovar, en el pressupost de 2018, l'aplicació pressupostària de
l'Agència comarcal de l'energia pel programa informàtic de comptabilitat energètica que sigui
adequada i suficient per atendre les obligacions derivades de la mateixa pròrroga transitòria del
contracte del programari informàtic per a la comptabilitat energètica (dotació mínima de
2.688,12 €).
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona i a l'Àrea d'intervenció del Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
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 calgui per a l'execució del
present acord.
Figueres, 13 de desembre de 2016
El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 de les obres del projecte de construcció de pas per a vianants:
GR-92 i GR-11 i Itinerànnia al municipi del Port de la Selva.- Aprovació del Pla de seguretat i
salut.Fets
Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 4 d'octubre de 2016 es va
adjudicar el contracte de les obres corresponents al projecte de construcció de pas per a
vianants: GR-92 i GR-11 i Itinerànnia al municipi del Port de la Selva, a favor de la UTE Cap
de Creus. El corresponent contracte es va signar en data 27 d'octubre de 2016.
La UTE Cap de Creus ha presentat el Pla de seguretat i salut de l'obra
El coordinador de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra, designat pel Consell Comarcal
a proposta de l'Ajuntament del Port de la Selva, ha informat favorablement l'esmentat pla en
data 29 de novembre de 2016.
L'arquitecta del Consell Comarcal, mitjançant informe de data 1 de desembre de 2016, dóna
conformitat també a l'aprovació del pla.
La cap de l'àrea de Turisme del Consell Comarcal, responsable del seguiment i execució del
contracte, ha emès informe de data 2 de desembre de 2016 en què es proposa l'aprovació del pla
de seguretat i salut.
Fonaments de dret
-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
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 les obres corresponents al projecte de
construcció de pas per a vianants: GR-92, GR-11 i Itinerànnia al municipi del Port de la Selva
presentat per la UTE Cap de Creus, adjudicatària de l'obra.

Segon.- Instar el contractista per tal que comuniqui aquesta aprovació, així com l'obertura del
centre de treball a l'autoritat de Treball amb caràcter previ a l'inici de les obres.
Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa a l'UTE Cap de Creus, adjudicatària del
contracte.
Figueres, 13 de desembre de 2016
El conseller delegat
de l'àrea de Turisme,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Joaquim Felip i Gayolà

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 donar suport a la candidatura de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Figueres a
la Creu de Sant Jordi, que atorga la Generalitat de Catalunya.Fets
En data 25/11/2016, num. R.E. 2016/11396 l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Figueres-Alt
Empordà ha sol·licitat l'acord de suport del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la presentació
de la candidatura a la distinció de la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya.
El Col·legi sempre ha estat vinculat a la comarca de l'Alt Empordà, on hi desenvolupa una
funció social important com és el Torn d'Ofici. El Col·legi presta i porta a terme una important
funció social i d'assistència. En el darrers anys es prestaren 5.377 assistències el 2013, 5.542
assistències el 2014 i 5.150 assistències el 2015.
L'àmbit territorial del Col·legi és Figueres i tota la demarcació actual del partit judicial, i vetlla
perquè cap persona se li negui l'assistència d'un lletrat per la defensa dels seus drets i interessos,
ja sigui lliure elecció o bé, d'ofici, oferint l'assessorament jurídic i defensa a totes les persones
que tinguin dret a assistència jurídica gratuïta d'acord amb la legislació.
L' Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Figueres-Alt Empordà fou fundat el 29 de juliol de 1841.
Després del de Barcelona, és el Collegi d'Advocats més antic de Catalunya. Aquest any 2016
celebra els 175 anys.
Com ho demostra l'expedient custodiat a l’arxiu del Ministeri de Justícia, el Sr. Santiago Yanez,
advocat i historiador de Tenerife, va aportar una valuosa informació que permet fixar la data
exacta de constitució del Col·legi d’Advocats de Figueres: el dia 29 de juliol de 1841, amb 22
advocats adscrits segons instància el que era aleshores degà accidental Sr. Carles Fages de
Perramon (fill de Narcís Fages de Romà, advocat i agrònom empordanès, que defensà a Abdó
Terrades al 1842 en quin escrit de defensa consta que és advocat dels Col·legis de Madrid i de
Figueres) i el Sr. Joan Moragas i Simón, Secretari de la Junta de Govern. No coneixem gairebé
res més de la història col·legial fins que no es restableix la normalitat administrativa col·legial
creant-se les primeres actes de Juntes Generals l’any 1895. Els cronistes de Figueres, esmenten
però, que el primer degà fou a l’any 1841 el Sr. Antonio Tomàs Fages i Sans que també fou el
alcalde Constitucional de la ciutat en els anys 1820-1822.
El que sí que permet afirmar la referida data de constitució és que el Col·legi d’Advocats de
Figueres és la segona corporació professional d’advocats coneguda i constituïda en el marc
territorial de Catalunya a partir del segle XIX. Altres Col·legis d’Advocats fundats al segle XIX
són els de Barcelona (1833), de Tortosa (1844), de Tarragona i Reus (1845), Lleida (1850);
Mataró (1867); Sant Feliu de Llobregat (1871); Girona i Granollers (1880) i Vic i Manresa
(1882).

El primer escrivent que va tenir el Col·legi d’Advocats es va contractar l’any 1.870, i es va
invertir la quantitat d’onze pessetes amb cinquanta cèntims. Sens dubte un dels primers
objectius que es va marcar el Col·legi d´ Advocats de Figueres juntament amb l'Ajuntament va
ser la creació de l´ Audiència Criminal amb seu a la nostra ciutat. La petició va ser enviada a
Madrid el 2 de juliol de 1882, sent la proposta acceptada el 16 d'octubre del mateix any.
L’Audiència Criminal de Figueres va començar a funcionar l´ any 1883 fins l’any 1892 en que
el govern de Madrid ofegat per les guerres de Cuba i Filipines va suprimir les Audiències
mantenint únicament les existents en les capitals de província.
Cent anys més tard, el Col·legi d’Advocats de Figueres va aconseguir l’elevació dels Jutjats i
Tribunals del Partit Judicial a la categoria de Magistratura.
La història del Col·legi d'Advocats de Figueres està recollida en tres volums publicats per
l'editorial Tirant lo Blanc de València. Fou precisament la publicació del volum I que va rebre
l'any 2010 el premi Roda Ventura que atorga el Col·legi d'Advocats de Barcelona.
El 23 d'octubre de 2016 L'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Figueres-Alt Empordà va rebre la
Fulla de Figuera de Plata que atorga l'Ajuntament de Figueres
Fonaments de dret
• Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Cultura, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Donar suport a la candidatura del Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Figueres-Alt Empordà
a la Creu de Sant Jordi, distinció atorgada per la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Sol·licitar a la resta de municipis de la comarca que donin suport a l'esmentada
candidatura.
Tercer.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.
Quart.- Donar-ne trasllat al Col·legi d'Advocats de Figueres-Alt Empordà per al seu
coneixement i als efectes adients.
Cinquè.- Notificar-ho a tots els municipis de la comarca.

Figueres, 13 de desembre de 2016
La consellera delegada de l'àrea de Cultura

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

