
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sentència núm. 875/2016, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs d'apel·lació núm. 125/2016.- Prendre coneixement.-

Fets

Vista  la  sentència,  de  data  22  de  desembre  de  2016,  dictada  per  la  Sala  del  Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en referència al recurs d'apel·lació
núm.  125/2016  interposat  per  el  Sr.  Pedro  Pérez  Sánchez,  contra  la  sentència  núm.  18/16
recaiguda en el procediment ordinari núm. 328/13 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm.
2 de Girona.

Per tot això, el President del Consell  Comarcal proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent

ACORD

Primer.- Prendre coneixement de la sentència núm. 875/2016, de data 22 de desembre de 2016,
que en la seva part dispositiva va establir:

"1º) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por D. Pedro Pérez Sánchez, contra la sen-
tencia arriba indicada,  la cual confirmamos:

2º).- Imponer las costas causadas en esta segunda instancia a la parte apelante, si bien con el
límite máximo de 500 €."

Segon.- Notificar  els  presents  acords  a  la  Sala  del  Contenciós  Administratiu  del  Tribunal
Superior de Justícia  i   a l’Àrea d’Intervenció del Consell Comarcal.

Figueres, 14 de febrer de 2017

En dono fe

El president, El Secretari

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  sol·licitud del  finançament  de 2.400,00€ per  part  de  la  Diputació de
Girona en el marc de la convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció
econòmica  adreçades  als  membres  de  la  Xarxa de  Serveis  Locals  de  Promoció  Econòmica
(XSLPE), anualitat 2017.

Fets

En data 2 de desembre de 2016 s'ha publicat al BOP les bases reguladores de subvencions per a
projectes i accions de promoció econòmica, adreçades als Ajuntaments, Consells comarcals i
Ens de Promoció Econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE) de la Diputació de Girona. 

En data 26 de gener d’enguany s’ha publicat la convocatòria per a l’anualitat 2017.

En data 18 de gener de 2016 (RE 2016/448) es va rebre l'aprovació de la Diputació de Girona de
l'adhesió del Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà a la Xarxa de Servie Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE).

Des d'aquesta convocatòria es financia el 80% de les despeses que s'aporten des del Consell
Comarcal  de  l'Alt  Empordà  de  la  línia  d'actuació  «teixit  productiu  –  foment  de  l'esperit
emprenedor» per a la coorganització dels Premis Emprenedors  i la línia d’actuació «mercat de
treball» per a la campanya  de sensibilització per a la contractació de persones majors de 45
anys.

Concretament:

1)  Línia  «mercat  de  treball»:  Coorganització  d'una  campanya  de  sensibilització  dirigida  a
empresaris i empresàries per donar valor al talent i a les aportacions que les persones majors de
45 anys poden fer a les empreses de la comarca. La campanya consistirà en l'organització d'una
jornada  de  sensibilització  i  en  la  participació  en  mitjans  de  comunicació  comarcals  (ràdio,
premsa comarcal, ...).

2) Línia «esperit emprenedor» Coorganització de l'edició "Premis Emprenedors 2017" que té
com a  finalitat  fomentar  l'esperit  emprenedor.  Els  Premis  Emprenedors  tenen  les  següents
accions 1) prèvies a l'acte de lliurament de premis consistents en jornades de comunicació de
projectes finalistes i accions de difusió. 2) Organització de l'acte de lliurament dels premis als
projectes de tres línies: premis emprenedors - projectes innovadors - projectes de joves dels
instituts de la comarca 3) Posteriorment s'organitzen jornades de diferents temes d'interès per als



emprenedors.

La data de finalització de la sol·licitud de finançament és l'23 de febrer de 2017.

Fonaments de dret

• 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 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
d’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Real  Decret  Legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  text  refós  de la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Edicte d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria anticipada de sol·licituds de
subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments,
consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la XSLPE, de la Diputació de
Girona.

• Resolució del President de la Diputació de Girona de 12 de gener de 2016 d'adhesió del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, entre altres, a la XSLPE.

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

ACORD

Per tant, resolc:

Primer.- Sol·licitar  la  quantitat  de  2.400,00  €  a  la  línia  «esperit  emprenedor»  per  a  la
coorganització dels Premis  Emprenedors i  a  la línia d’actuació «mercat  de treball» per a la
campanya de sensibilització per a la contractació de persones majors de 45 anys, en el marc de
la  convocatòria  de  subvencions  adreçades  als  membres  de  la  Xarxa  de  Serveis  Locals  de
Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona. 



Segon.- Facultar al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur a terme el
present acord.

Tercer.- Notificar aquest acord a l'àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona i a
l'àrea d'intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Figueres, 14 de febrer de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

       En dono fe,
                        El secretari,

       Fco. 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 sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la construcció del
Centre de protecció i adopció dels animals de l'Alt Empordà

Fets

Segons el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de
protecció dels animals, correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats,
perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans, o si s'escau, a les entitats
supramunicipals.

En  no  disposar  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  d’instal·lacions  adequades  ni  dels
mitjans tècnics necessaris per a la prestació del servei, la recollida, inspecció i acolliment, es va
encomanar a l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, segons conveni signat
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la mateixa, de data 22 de desembre de 2000, pel
qual l’esmentada associació realitza el servei de recollida d’animals abandonats als municipis de
la comarca que ho acordin amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, fins a 31 de desembre de
2016.

Mitjançant acord de Junta de Govern d'11 d'octubre 2016, el Consell Comarcal va adjudicar el
nou servei de recollida d'animals abandonats i gestió i control de colònies de gats a l'Associació
Protectora  d'Animals  i  Plantes  de Figueres,  vigent  des  d'1  de gener  de 2017 per  un any,  i
prorrogable per un any més.

Mitjançant acord de Ple de 27 de setembre de 2016, el Consell Comarcal va aprovar el Conveni
marc per a la delegació del servei de recollida d'animals abandonats i la gestió i control de
colònies de gats amb els ajuntaments de la comarca, al qual a 1 de febrer de 2017, s'han adherit
28 municipis.

Atès que la comarca no disposa de cap centre de protecció i adopció d'animals (CPAA) de caire
municipal  o comarcal  gestionat  per l’administració,  i  que es considera necessari   per a una
gestió correcta i eficient del servei, els Serveis tècnics del Consell Comarcal han redactat el
Projecte del Centre de protecció i adopció d'animals de l'Alt Empordà, que es situarà a Pedret i
Marzà, al costat del Centre de tractament de residus municipals dela comarca.

En data 5 de desembre de 2016, la Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va
aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu del Centre de protecció i adopció d'animals de
l'Alt Empordà,  que compta amb un pressupost total d'execució per contracte de 830.324,97 €
(21 % d'IVA inclòs).

Gran  part  del  Projecte  es  preveu  que  es  financiï  amb  aportacions  dels  ajuntaments  de  la
comarca; en la memòria justificativa per a la sol·licitud de subvenció per la construcció del



Centre de protecció i adopció dels animals a l'Alt Empordà es preveu el finançament.

Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data 2 de
febrer de 2017, en el qual es proposa sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de
300.000,00 € per fer-ne possible la construcció.

Fonaments de dret
• Llei 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.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de concurrència pública per
un import de 300.000,00 € per a la construcció del Centre de protecció i adopció dels animals de
l'Alt Empordà.

Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona per al seu coneixement i als efectes
adients.

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

Figueres, 14 de febrer de 2017

El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  per  a  la  delegació del  servei  de  recollida  d'animals  domèstics
abandonats i la gestió i control de colònies de gats  que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l'Ajuntament de Llers.- Aprovació.-

Fets

El decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció
dels animals, diu que correspon als ajuntaments o a les entitats locals supramunicipals, en el cas
que els municipis els hagi cedit  les competències sota el principi de millora d'eficiència del
servei, les funcions següents:

 Exercir la inspecció i vigilància dels animals de companyia.
 Establir  un  cens  municipal  d'animals  de  companyia  compatible  amb  el  sistema

informàtic  de gestió única del  registre  general  d'animals  de companyia  a Catalunya
( ANICOM).

 Vigilar  i  inspeccionar els nuclis  zoològics amb animals de companyia,  especialment
establiments  de venda,  guarda,  recollida i  cria,  i  si  s'escau comissar  els  animals  de
companyia.

 Confiscar  els  animals  de  companyia  si  hi  ha  indicis  de  maltractament,  presenten
símptomes d'agressions físiques, desnutrició, atenció veterinària deficient o si romanen
en instal·lacions indegudes.

 Recollir  i  controlar  els  animals  de  companyia  abandonats,  perduts  o  ensalvatgits  i
controlar els animals salvatges urbans.

 Han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequats i amb
prou capacitat pel municipi,  o convenir la realització d'aquest servei  amb ens locals
supramunicipals.

 S'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits,
o si s'escau sacrificats segons el que estableix l'article 11.2 del decret legislatiu.

 Per a la prestació d'aquest servei de recollida d'animals abandonats poden concertar-ne
l'execució amb entitats  externes,  preferentment  associacions de protecció de defensa
d'animals legalment constituïdes o empreses especialitzades.

El Consell comarcal de l'Alt Empordà disposa, des de l'any 2000, d'un servei comarcal per a la
recollida de gossos i gats abandonats o perduts. Aquest servei es realitza a través d'un conveni
de col·laboració amb l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres i hi estan adherits,
mitjançant conveni, la majoria dels ajuntaments de la comarca.

Arrel  del  Pla  de  millora  del  servei  de  protecció  dels  animals  aprovat  pel  Ple  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà el 26 d'abril de 2011 s'han introduït una sèrie d'accions de millora
en el  servei  entre  les  quals  s'inclou una redefinició dels  protocols  de funcionament  que no



s’incloïen en el conveni de col·laboració amb  l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de
Figueres.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar en data 24 de març de 2015 l'expedient per a
la contractació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i el servei de gestió i
control de colònies de gats del Consell Comarcal i va convocar licitació per a l'adjudicació del
contracte. El contracte es va adjudicar en data 11 d'octubre de 2016 a l’Associació Protectora
d’Animals i Plantes de Figueres.

En data 25 d'octubre de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal va aprovar la
denúncia  dels  anteriors  convenis  que  havien  subscrit  56  ajuntaments  de  la  comarca,   amb
l'objecte de tramitar el nou conveni amb les noves prestacions. 

El 27 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la
prestació del nou servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de
colònies de gats al qual s'hi poden adherir els ajuntaments de la comarca interessats.

Atès que l’Ajuntament de Llers ha aprovat el conveni per a la delegació del servei de recollida
d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.

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,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions públiques.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• 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 a la delegació  del servei de recollida d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.

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.

Cinqué.- 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, 7 de febrer de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo

http://www.altemporda.org/


JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  per  a  la  delegació del  servei  de  recollida  d'animals  domèstics
abandonats i la gestió i control de colònies de gats  que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies.-

Fets

El decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció
dels animals, diu que correspon als ajuntaments o a les entitats locals supramunicipals, en el cas
que els municipis els hagi cedit  les competències sota el principi de millora d'eficiència del
servei, les funcions següents:

 Exercir la inspecció i vigilància dels animals de companyia.
 Establir  un  cens  municipal  d'animals  de  companyia  compatible  amb  el  sistema

informàtic  de gestió única del  registre  general  d'animals  de companyia  a Catalunya
( ANICOM).

 Vigilar  i  inspeccionar els nuclis  zoològics amb animals de companyia,  especialment
establiments  de venda,  guarda,  recollida i  cria,  i  si  s'escau comissar  els  animals  de
companyia.

 Confiscar  els  animals  de  companyia  si  hi  ha  indicis  de  maltractament,  presenten
símptomes d'agressions físiques, desnutrició, atenció veterinària deficient o si romanen
en instal·lacions indegudes.

 Recollir  i  controlar  els  animals  de  companyia  abandonats,  perduts  o  ensalvatgits  i
controlar els animals salvatges urbans.

 Han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequats i amb
prou capacitat pel municipi,  o convenir la realització d'aquest servei  amb ens locals
supramunicipals.

 S'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits,
o si s'escau sacrificats segons el que estableix l'article 11.2 del decret legislatiu.

 Per a la prestació d'aquest servei de recollida d'animals abandonats poden concertar-ne
l'execució amb entitats  externes,  preferentment  associacions de protecció de defensa
d'animals legalment constituïdes o empreses especialitzades.

El Consell comarcal de l'Alt Empordà disposa, des de l'any 2000, d'un servei comarcal per a la
recollida de gossos i gats abandonats o perduts. Aquest servei es realitza a través d'un conveni
de col·laboració amb l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres i hi estan adherits,
mitjançant conveni, la majoria dels ajuntaments de la comarca.

Arrel  del  Pla  de  millora  del  servei  de  protecció  dels  animals  aprovat  pel  Ple  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà el 26 d'abril de 2011 s'han introduït una sèrie d'accions de millora
en el  servei  entre  les  quals  s'inclou una redefinició dels  protocols  de funcionament  que no



s’incloïen en el conveni de col·laboració amb  l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de
Figueres.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar en data 24 de març de 2015 l'expedient per a
la contractació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i el servei de gestió i
control de colònies de gats del Consell Comarcal i va convocar licitació per a l'adjudicació del
contracte. El contracte es va adjudicar en data 11 d'octubre de 2016 a l’Associació Protectora
d’Animals i Plantes de Figueres.

En data 25 d'octubre de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal va aprovar la
denúncia  dels  anteriors  convenis  que  havien  subscrit  56  ajuntaments  de  la  comarca,   amb
l'objecte de tramitar el nou conveni amb les noves prestacions. 

El 27 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la
prestació del nou servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de
colònies de gats al qual s'hi poden adherir els ajuntaments de la comarca interessats.

Atès que l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies ha aprovat el conveni per a la delegació
del servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.

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,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions públiques.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• 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 a la delegació  del servei de recollida d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.

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 Saus, Camallera i Llampaies i a l'àrea d'Intervenció
del CCAE per al seu coneixement i als efectes adients.

Cinqué.- 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, 14 de febrer de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo

http://www.altemporda.org/
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