
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 de l'Agència de Residus de Catalunya per al
Projecte d'implantació de la recollida selectiva 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.

Els serveis tècnics de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal han redactat 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  d'un  compostador  comunitari  amb  tecnologia
especialitzada sueca. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha atorgat
27.100,33 € al Consell Comarcal per portar a terme aquest projecte.

En data 21 de juliol de 2016 es va publicar al DOGC la Resolució TES/1770/2016, de 8 de
juliol, per la qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment
de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. 

Mitjançant  acord de Junta de govern de 20 de setembre de 2016, es va 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 es va acordar
sol·licitar a l'Agència de Residus una subvenció de 7.550,00 € per portar-lo a terme.

En data 29 de desembre de 2016 el Consell  Comarcal ha rebut la resolució del Director de
l'Agència de Residus de Catalunya referent a la convocatòria TES/1770/2016, a partir de la qual
s'atorga al Consell Comarcal de l'Alt Emporà la quantitat sol·licitada.

Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data 17 de
gener  de  2017,  en  el  qual  es  proposa  acceptar  la  subvenció  de  l'Agència  de  Residus  de
Catalunya per portar a terme la implantació de la recollida porta a porta de la FORM per a
l'autogestió  via  compostatge  comunitari  de  la  fracció  orgànica  dels  residus  municipals  a
Viladamat,  per  un  total  de  7.550,00  €  i  ampliar  l'aplicació  de  despeses  45  1621  22720



(compostatge casolà i comunitari) amb aquest import.

Fonaments de dret

• 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.
• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora

dels residus.
• Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions

públiques.
• Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les

subvencions per a projectes per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica.

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 7.550,00 € concedida per l'Agència de Residus de Catalunya
per portar a terme el  el Projecte d'implantació de recollida porta a porta de la FORM per a
l'autogestió  via  compostatge  comunitari  de  la  fracció  orgànica  dels  residus  municipals  a
Viladamat.

Segon.  - Consignar l'ingrés de 7.550,00 € a l'aplicació pressupostària d'ingressos núm. 45 45100
del pressupost de 2017 del Consell Comarcal.

Tercer.- Notificar-ho a l'Agència de Residus de Catalunya i a l'Àrea d'intervenció de fons 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, 24 de gener de 2017

El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Prenc raó, En dono fe,
Cap d'intervenció, El secretari

Toñy Asensio Belmonte Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'acceptació de la subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya per al
Projecte  d'implantació  de  nous  compostadors  i  seguiment  dels  compostadors  existents  a  la
comarca

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.

En data 21 de juliol de 2016 es va publicar al DOGC la Resolució TES/1770/2016, de 8 de
juliol, per la qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment
de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. 

Mitjançant  acord de Junta de govern de 27 de setembre de 2016, es va aprovar el Projecte
d'implantació de nous compostadors i seguiment dels compostadors existents a la comarca i
sol·licitar a l'Agència de Residus una subvenció de 34.891,76 € per portar-lo a terme.

En data 29 de desembre de 2016 el Consell  Comarcal ha rebut la resolució del Director de
l'Agència de Residus de Catalunya referent a la convocatòria TES/1770/2016, a partir de la qual
s'atorguen les següents quantitats al Consell Comarcal:

Concepte Import

Autocompostatge via de gestió exclusiva de la FORM 28.203,00 €

Autocompostatge via de gestió complementària de la FORM 6.688,00 €

Total atorgat 34.891,00 €

Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data 16 de
gener  de  2017,  en  el  qual  es  proposa  acceptar  la  subvenció  de  l'Agència  de  Residus  de
Catalunya  per  portar  a  terme  la  implantació  de  nous  compostadors  i  seguiment  dels
compostadors  existents  a  la  comarca,  per  un  total  de  34.891,00  €  i  ampliar  l'aplicació  de
despeses 45 1621 22720 (compostatge casolà i comunitari) amb aquest import.



Fonaments de dret

• 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.
• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora

dels residus.
• Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions

públiques.
• Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les

subvencions per a projectes per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica.

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  34.891,00  €  concedida  per  l'Agència  de  Residus  de
Catalunya per portar a terme el Projecte d'implantació de nous compostadors i seguiment dels
compostadors existents a la comarca.

Segon.  - Consignar  l'ingrés  de  34.891,00  € a  l'aplicació  pressupostària  d'ingressos  núm.  45
45100 del pressupost de 2017 del Consell Comarcal.

Tercer.- Notificar-ho a l'Agència de Residus de Catalunya i a l'Àrea d'intervenció de fons 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, 24 de gener de 2017

El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Prenc raó, En dono fe,
La cap d'intervenció, El secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  integral  del  servei  de  prevenció  de  riscos  laborals  i  de
vigilància de la salut. Requeriment a l'adjudicatari pequè continuï prestant el servei.-

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 5 de febrer de 2013, va adjudicar el
contracte del servei integral de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut a favor de
l'empresa GRUPO MGO SA.

El corresponent contracte es va subscriure en data 19 de febrer de 2013.

A la clàusula cinquena del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte
s'establia que el termini d'execució del contracte seria de 2 anys, comptats a partir de l'endemà
de la seva formalització en document administratiu i que es podria prorrogar, per mutu acord
entre les parts, sense que la durada total, pròrrogues incloses excedís els sis anys ni aquestes
poguessin  ser,  concertades  aïlladament  o  conjuntament,  per  un  termini  superior  al  fixat
originàriament.

D''acord amb l'anterior prescripció el termini d'execució del contracte, incloses les pròrrogues
legalment permeses, finalitza el dia 19 de febrer de 2017.

Això no obstant, a la mateixa clàusula cinquena del plec de clàusules administratives s'estableix
que arribada la finalització del contracte l'adjudicatari s'obliga a continuar realitzant la prestació
del servei,  a requeriment de l'administració,  almenys  durant un termini  màxim de sis mesos
més fins que se'n faci càrrec un nou adjudicatari.

El Consell Comarcal ha iniciat els tràmits per a licitar novament el servei, però no es preveu que
aquest es pugui adjudicar abans de la finalització del contracte vigent.

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, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent



ACORD

Primer.  - Requerir l'empresa GRUPO MGO SA perquè a partir del dia 20 de febrer de 2017 i
fins a la nova adjudicació dels servei, durant un termini màxim de sis mesos, continuï prestant el
servei de prevenció de riscos laborals i  vigilància de la salut del Consell  Comarcal  de l'Alt
Empordà.

Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord

Figueres, 24 de gener de 2017

En dono fe,
El President, El secretari,

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Muñoz i Cameo


