
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de les obres d'ampliació de l'abocador controlat comarcal de
l'Alt Empordà, al municipi de Pedret i Marzà, fase 5.1.-  Requeriment de documentació oferta
més avantatjosa.-

Fets

Per acord del Ple de data 23 de maig de 2017 es va aprovar l'expedient de contractació de les
obres d'ampliació de l'abocador controlat comarcal de l'Alt Empordà, al municipi de Pedret i
Marzà,  fase  5.1;  es  van  aprovar  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules
administratives particulars reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació, per
procediment obert i tramitació ordinària.

Durant el termini de presentació de proposicions han presentat oferta: 

1. COPCISA, SA
2. AGLOMERATS GIRONA, SA
3. ESTRUCTURAS CONDAL SA i TRANSPORTES IRANZO SA
4. OTXADIANO DEMOLICIONES SL
5. VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
6. CONSTRUCCIONES RUBAU SA
7. GBI SERVEIS SAU i CAN PIPA SL
8. EXCAVACIONES Y PINTURAS SAU (EPSA)
9. UTE FERROVIAL SERVICIOS SA i CERTIS OBRES I SERVEIS SAU
10. JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SA
11. RUBAU TARRÉS SAU
12. EXCAVACIONES CHE SL
13. ROMÀ, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU
14. VIAS Y CONSTRUCCIONES SA
15. UTE  OPROLER  OBRAS  Y  PROYECTOS  SLU  i  EXCAVACIONES  I  OBRES  

RODA SL
16. ROGASA, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU
17. ARGON INFORMATICA SA

El  director  tècnic  del  dipòsit  controlat  de  residus  municipals  de  l'Alt  Empordà,  Sr.  Martí
Corominas i Blanch, ha emès informe amb la valoració de les ofertes presentades.

La Mesa de Contractació, reunida en data 25 de juliol de 2017, prenent en consideració l'esmentat
informe, ha proposat l'adjudicació del contracte en favor de la UTE Ferrovial Servicios, SA i
Certis Obres i Serveis SAU.

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
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• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:

Primer.-Requerir a la UTE Ferrovial Servicios, SA i Certis Obres i Serveis SAU., perquè en el
termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest acord presenti la
documentació que tot seguit s'indica, amb l'advertiment que, en cas contrari, s'entendrà que ha
retirat la seva oferta:

Ferrovial Servicios, SA:

• Document  d'alta  de  l'impost  relatiu  a  l'exercici  corrent  en  l'epígraf  corresponent  a
l'objecte  del  contracte  o  el  darrer  rebut  de  l'Impost,  acompanyat  d'una  declaració
responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l'Impost.

• Certificat  positiu  de  l'Agència  Estatal  d'Administració  Tributària  acreditant  que
l'empresa es troba al corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l'Estat.

• Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

• Documentació  corresponent  acreditativa  de  la  capacitat  d'obrar  i  de  la  personalitat
jurídica.

• Documents  acreditatius  de  la  representació  i  personalitat  jurídica  de  les  persones
signants de les ofertes.

• Certificat  de  classificació  corresponent  o,  si  s'escau,  documentació  acreditativa  del
compliment dels requisits específics de solvència.

• Documentació acreditativa de què la plantilla de l'empresa està integrada per un nombre
de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què s'ha adoptat alguna
de les mesures alternatives legalment previstes.

• Acreditar haver constituït la garantia definitiva a favor de la UTE o bé a favor dels seus
membres.  En  aquest  últim  cas,  en  el  document  corresponent  s'ha  de  citar  tots  els
components i indicar expressament el caràcter conjunt i solidari del programa.

• Acreditar el pagament per part de la UTE o per qualsevol dels seus components de
l'import de l'anunci de licitació que ascendeix a 

Certis Obres i Serveis

• Documentació acreditativa de què la plantilla de l'empresa està integrada per un nombre
de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què s'ha adoptat alguna
de les mesures alternatives legalment previstes.

• Acreditar haver constituït la garantia definitiva a favor de la UTE o bé a favor dels seus
membres.  En  aquest  últim  cas,  en  el  document  corresponent  s'ha  de  citar  tots  els
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components i indicar expressament el caràcter conjunt i solidari del programa.

• Acreditar el pagament per part de la UTE o per qualsevol dels seus components de
l'import de l'anunci de licitació que ascendeix a 

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

Tercer.-  Ratificar la present resolució a la propera Junta de Govern que se celebri.

Figueres, 9 d'agost de 2017

El president, En dono fe,
El secretari

Ferran Roquer i Padrosa Francisco L. Muñoz Cameo
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DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de les obres del projecte de condicionament de les mesures
de seguretat i millora de l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella, fase II, al
municipi de Llançà.- Requeriment de documentació a l'oferta més avantatjosa.-

Fets

Per acord de la  Junta de Govern de data 27 de juny de 2017 es va aprovar  l'expedient  de
contractació de les obres del projecte de condicionament de les mesures de seguretat i millora de
l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella, fase II, al municipi de  Llançà; es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte i es va disposar
convocar la licitació per procediment obert i tramitació ordinària.

Durant el termini de presentació de proposicions varen presentar oferta les empreses següents:
Argon  Informatica  SA,  Arico  Forest  SL,  Excavaciones  Ampurdan  2000  SL  i  Inmobles
Shopping 2016 SL.

La Mesa de Contractació, en data 10 d'agost de 2018, va proposar l'adjudicació del contracte a
favor de l'empresa Argon Informatica SA.

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.

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:

Primer.  - Requerir l'empresa  Argon Informatica SA perquè en el termini de deu dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la notificació de la present resolució presenti la documentació que
tot segui s'indica, amb l'advertiment que en cas contrari , s'entendrà que ha retirat la seva oferta:

• Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 3.635,37€
• Justificant d'haver abonat les despeses corresponents als anuncis de licitació, per import de

52,56€

Segon.-Sotmetre el present decret a ratificació de la Junta de Govern del Consell Comarcal en la
propera sessió que se celebri.
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Figueres, 18 d'agost de 2017

El president, En dono fe,
El secretari

Ferran Roquer i Padrosa Francisco L. Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà del projecte de
desenvolupament de la Xarxa d'impulsors del Programa de la Garantia Juvenil a la comarca i de
la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Departament de Treball,
Afers  Socials  i  Famílies)  referent  a  la  convocatòria  per  a  l'any  2017  de  les  subvencions
destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Fets

El  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  desenvolupa  el  Programa  de  Garantia  Juvenil  a
Catalunya que, promogut per l’Unió Europea, vol reduir l’atur juvenil amb ocupació de qualitat.

A través de la Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil es crea una xarxa territorial
de professionals, propera a les persones joves, amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament del
Programa de la Garantia Juvenil a Catalunya. Posant especial interès en el procés d'informació i
acompanyament dels joves en l'accés al Programa.

S'ha aprovat la RESOLUCIÓ TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria
per a l'any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya i en determina la distribució territorial en l'annex de la mateixa. En aquest
Annex s'estableix que a la comarca hi haurà 3 tècnics que desenvolupin el programa: dos per a
la comarca (Consell Comarcal) i un altre per Figueres.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre EMO/381/2014, de 22
de desembre,  per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la
Xarxa  d'impulsors  del  Programa  de  Garantia  Juvenil  a  Catalunya,  i  s'obre  la  convocatòria
anticipada per a l'any 2015 (DOGC de 30.12.2014), modificada per Ordre TSF/177/2016, de 22
de juny (DOGC de 5.07.2016).

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà compleix els requisits per sol·licitar la subvenció ja que
té  en  funcionament  l'Oficina  Jove  de  l'Alt  Empordà  que  forma  part  de  la  Xarxa  Nacional
d'Emancipació Juvenil i també disposa de l’equipament tecnològic suficient per a dur a terme
les actuacions previstes dins l'esmentat Programa.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el dia 15 de setembre de 2017, aquest inclòs.

Són subvencionables en aquesta convocatòria per a la implementació de la Xarxa d'impulsors,
els contractes de treball de les persones tècniques impulsores, d'un any de durada màxim o pel
temps que falti fins arribar a la data de finalització prevista (30 de juny de 2018), a jornada
completa, i, si escau, la pròrroga del contracte efectuat en la convocatòria 2016 de la mateixa
durada, així com les despeses indirectes derivades de l'execució de les actuacions. 

El termini màxim per iniciar les actuacions objecte d'aquesta convocatòria és de:
-  Per  a  les  noves  contractacions del  personal  tècnic  de  la  Xarxa:  30  dies  a  comptar  de la
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notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció.
- Per a les pròrrogues de les contractacions del personal tècnic de la Xarxa, el dia següent de la
data fi del contracte de treball subvencionat a la convocatòria 2016.

El cost associat a la contractació de les 2 tècniques impulsores per part del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà puja la quantitat de 45.409,42 € i es desglossa de la següent forma:
- Cost dels contractes:  39.486,46 €
- 15% despeses associades    5.922,96 €

La subvenció que es sol·licita per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la convocatòria
per a l'any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya és de 45.409,42 € (100% del cost).

Vist l'informe de data 17 d'agost de 2017, emès per Joan Salellas Soler, Tècnic de l'Àrea de
Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Fonaments de dret

• Atès el que estableix l’article 4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

• 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.

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

• Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

• 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).

• Reial  Decret  legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

• Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).

• 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.

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

ACORD

Primer.- Aprovar el desenvolupament del projecte de la Xarxa d'impulsors del Programa de la
Garantia Juvenil a la comarca.

Segon.- Aprovar  la sol·licitud d'una subvenció per un import de  45.409,42 €  al Servei Públic
d'Ocupació  de  Catalunya  (Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies)  referent  la
convocatòria  per  a  l'any  2017  de  les  subvencions  destinades  a  la  Xarxa  d'impulsors  del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i que es destinarà a la contractació de 2 tècniques
impulsores del Programa.
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Tercer.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i  Joventut
d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement.

Figueres, 18 d'agost de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Joventut

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud de finançament al programa Joves en Pràctiques 2017 -18.

Fets

En data 25 de juliol s'ha publicat al DOGC la resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la
qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.

La convocatòria es realitza en base a l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

L'objecte de la convocatòria és incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb
formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar
la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica
laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i
duradora en el temps.

El número de contractes assignats al Consell  Comarcal  de l'Alt Empordà és 4. El criteri  de
repartiment és el següent: “Entitats entre 1.000 i 4.000 persones menors de 30 anys en situació
d'atur  en el  seu territori:  4  contractes.  (Font:  IDESCAT.  Març 2017)”.  El  número  de joves
menors de 30 en situació d'atur a la comarca de l'Alt Emprodà el març de 2017 era de 1.363.
S'adjunta al presenta informe l'estadística per l'any 2016 i 2017.

Els projectes del Consell Comarcal de l'Alt Empordà són 6:

Informació i lleure juvenil de l'àrea de Joventut

Digitalització de materials diversos de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà i catalogació
dels expedients de l'arxiu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Agència Comarcal de l'Energia i Clima i al seguiment de la recollida selectiva de l'àrea
de Medi Ambient.

Suport en el desenvolupament de les actuacions de l'àrea de Turisme i a documentar
l'inventari de concessions de serveis de l'àrea de Serveis Econòmics.

Suport al desenvolupament de registre i actualització de dades de l'Observatori Social
de l'Alt Empordà de l'àrea de Benestar Social.
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Assolir els coneixements bàsics per a l'atenció al consumidor i del sistema de treball de
l'Oficina d'Informació al Consumidor de l'àrea de Consum

En  data  17  d'agost  el  gerent  va  marcar  les  següents  prioritats,  en  funció  de  la  situació,
necessitats i recursos de cada àrea, i amb el màxim de 4 projectes assignats al Consell Comarcal
de l'Alt Empordà:

1) Destinar un jove en pràctiques al projecte d'Informació i lleure juvenil de l'àrea de
Joventut

2) Destinar un jove en pràctiques als projectes de digitalització de materials diversos de
l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà i catalogació dels expedients de l'arxiu del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.

3) Destinar un jove en pràctiques als projectes de l'Agència Comarcal de l'Energia i
Clima i al seguiment de la recollida selectiva de l'àrea de Medi Ambient.

4) Destinar un jove en pràctiques als projectes de suport en el desenvolupament de les
actuacions de l'àrea de Turisme i a documentar l'inventari de concessions de serveis de
l'àrea de Serveis Econòmics.

Tot i això, es sol·licitaran els sis projectes proposats a la convocatòria de Joves en Pràctiques
atès que, en el cas que no s'esgoti la partida pressupostària del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, es podrien assignar més projectes si ces compleixen els requisits.

S'adjunta l'informe favorable de la cap de promoció econòmica segons la proposta realitzada.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  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).

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels  ens  locals  (ROAS).  Títol  3  (Activitat  de  foment  i  promoció  d’activitats  socials  i
econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

• 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 estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

• Reial  Decret  legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

• Ordre  TSF/213/2016,  d'1  d'agost,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per  a  la
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concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

• Resolució  TSF/1779/2017, de 13 de juliol,  per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any
2017, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques
de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (ref. BDNS 356849).

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

ACORDS

Primer.- Aprovar els 6 projectes que es relacionen a continuació, a dur a terme en el marc de la
convocatòria  TSF/1779/2017 de contracte en pràctiques de joves beneficiaris  de la Garantia
Juvenil:

Informació i lleure juvenil de l'àrea de Joventut

Digitalització de materials diversos de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà i catalogació
dels expedients de l'arxiu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Agència Comarcal de l'Energia i Clima i al seguiment de la recollida selectiva de l'àrea
de Medi Ambient.

Suport en el desenvolupament de les actuacions de l'àrea de Turisme i a documentar
l'inventari de concessions de serveis de l'àrea de Serveis Econòmics.

Suport al desenvolupament de registre i actualització de dades de l'Observatori Social
de l'Alt Empordà de l'àrea de Benestar Social.

Assolir els coneixements bàsics per a l'atenció al consumidor i del sistema de treball de
l'Oficina d'Informació al Consumidor de l'àrea de Consum

Segon.- Sol·licitar  en primera  instància  al  Servei  Públic  de  Catalunya  el  finançament  de  4
contractes de treball en pràctiques per un import de 44.000,00 € (4 contractes * 11.000,00 € de
finançament per contracte), segons la següent prioritat:

1) Destinar un jove en pràctiques al projecte d'Informació i lleure juvenil de l'àrea de
Joventut

2) Destinar un jove en pràctiques als projectes de digitalització de materials diversos de
l'Arxiu  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  de  catalogació  dels  expedients  de  l'arxiu  del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

3) Destinar un jove en pràctiques als  projectes de l'Agència comarcal  de l'energia i
clima i al seguiment de la recollida selectiva de l'àrea de Medi Ambient.

4) Destinar un jove en pràctiques als projectes de suport en el desenvolupament de les
actuacions de l'àrea de Turisme i a documentar l'inventari de concessions de serveis de
l'àrea de Serveis Econòmics.

La informació dels 4 projectes prioritaris s'adjunta com a annex 1.
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Tercer.- Sol·licitar en segona instància al Servei Públic de Catalunya el finançament de dos
contractes de treball en pràctiques més per un import de 22.000,00 €, en el cas que no s'esgoti la
partida pressupostària, per destinar-los als projectes següents:

Suport al desenvolupament de registre i actualització de dades de l'Observatori Social
de l'Alt Empordà de l'àrea de Benestar Social.

Assolir els coneixements bàsics per a l'atenció al consumidor i del sistema de treball de
l'Oficina d'Informació al Consumidor de l'àrea de Consum

La informació dels 2 projectes restants s'adjunta com a annex 2.

Quart.- Facultar al president i al gerent de la corporació perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per dur a terme el present acord.

Cinquè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a
l’àrea d’intervenció del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Figueres, 29 d'agost de 2017

El conseller delegat de l'àrea de l'Àrea de Promoció Econòmica,

En dono fe,

El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a l'acceptació del finançament de la Diputació de Girona, en el marc de la
convocatòria  anticipada  de  subvencions  per  a  projectes  i  accions  de  promoció  econòmica
adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica corresponent a
l'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).

En data 14 de febrer de 2017 la Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va
aprovar  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.

En data 18 de maig de 2017 (RE 2017/5199) la Junta de Govern de la Diputació de Girona va
aprovar la quantitat de 2.400,00 € amb la següent condició:

Fer  constar  expressament  el  suport  econòmic  de la  Diputació de Girona en qualsevol  acte,
publicitat o difusió de l’acció finançada.

S’adjunta com a document annex l’informe favorable emès per la cap de Promoció Econòmica
segons la proposta realitzada.

Fonaments de dret

- Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.

- 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).
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- 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.

- Acord  de  14  de  febrer  de  2017 de  la  Junta  de  Govern  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà  d’aprovació de la  sol·licitud de finançament  a la  Diputació de Girona per  un
import de 2.400,00 e.

- Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 17 de maig de 2017, d'aprovació
del finançament sol·licitat.

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

ACORD

Primer.- Acceptar el finançament de la Diputació de Girona, per un import de 2.400,00 € en el
marc de la convocatòria de subvencions adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals
de Promoció Econòmica (XSLPE) i consignar-ho a l’aplicació pressupostària 65.46100.

Segon.- Facultar al president i 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, 29 d'agost de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Acceptació de la subvenció atorgada per l'Organisme de Salut Publica de la Diputació de Girona
DIPSALUT, en el marc de la convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa
Salut i Crisi per a l'any 2017 (Pm 10). Girona. Dipsalut

Fets

1.  En  data  16  de  març  de  2017  es  va  publicar  en  el  BOP  de  Girona  número  53  l'edicte
d'aprovació de les bases específiques de subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als
ens  locals  supramunicipals  i  les  entitats  sense ànim de lucre  (ONL) per  al  finançament  de
dispositius que responguin als objectius del programa Salut i Crisi. Pm10 LE 2017/38.

2.  En  data  4  d'abril  de  2017  es  va  publicar  en  el  BOP  de  Girona  número  66  l'edicte  de
convocatòria  de  subvencions  de  suport  econòmic  als  ajuntaments,  als  ens  locals
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que
responguin als objectius del programa Salut i Crisi. Pm10 LE 2017/38.

3. L'Àrea de Benestar Social d'aquest Consell Comarcal va participar en aquesta convocatòria
amb el projecte elaborat que porta el nom "Tots amb Salut".

4. En data 20 de juny de 2017 es va publicar l'edicte sobre la resolució de la concessió de
subvencions de la convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa Salut i
Crisi per a l'any 2017 (Pm10) en el qual s'atorgava al Consell Comarcal de l'Alt Empordà una
subvenció per import de 62.514,21 €.

5. La directora tècnica de l'àrea de Benestar Social en data 2 d'agost de 2017 va emetre informe
favorable a l'acceptació de la subvenció atorgada per l'Organisme Autònom de Salut Pública de
la Diputació de Girona, DIPSALUT.

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).

• Resolució de la  concessió de subvencions de la  convocatòria de suport  econòmic  per  al
finançament  del  programa Salut  i  Crisi  per a l'any 2017 (Pm10) en el  qual  s'atorgava al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà una subvenció per import de 62.514,21 €.

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

ACORD
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Primer.-  Acceptar  la  subvenció  atorgada  per  l'Organisme  Autònom de  Salut  Pública  de  la
Diputació de Girona, en el marc de la convocatòria de suport econòmic per al finançament del
programa Salut i Crisi per a l'any 2017 (Pm 10). Girona.

Segon.-  Consignar  l'ingrés  d'aquesta  subvenció  per  import  de  62.541,21  €  a  l'aplicació
pressupostària d'ingressos 40.46110 "Dipsalut- Salut i Crisi" del pressupost de 2017.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal
per al seu coneixement i als efectes legals adients.

Figueres, 29 d'agost de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Prenc raó, En dono fe,
El cap d'Intervenció, El Secretari,

Toñy Asensio Belmonte Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Acceptació de la subvenció atorgada per l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona, en el marc de la convocatòria de subvencions als Consells Comarcals i els seus ens
dependents per a projectes d'atenció social. ASCC 2017/42.

Fets

1. El passat 18 d'abril de 2017 es va publicar en el BOP de Girona número 74 l'edicte
d'aprovació de les bases específiques de subvencions per a projectes que lluiten contra
la pobresa i l'exclusió social i per l'atenció social. 

2. El passat 12 de maig de 2017 es va publicar en el BOP de Girona número 91 l'edicte
d'aprovació de la convocatòria de subvencions  als consell comarcals i ens dependents
per a projectes d'atenció social. ASCC 2017/42. Girona.

3. L'objectiu d'aquesta convocatòria era regular la línia de subvencions per a projectes
d'acció social que concedeix DIPSALUT als consells comarcals i consorcis de benestar
social de la demarcació de Girona que hagin realitzat projectes d'atenció social, durant
el període entre 31 d'agost de 2016 al 30 setembre de 2017.

4. L'Àrea de Benestar Social va participar en aquesta convocatòria amb el projecte  que
porta el nom de «CUIDEM-NOS. Xarxa de grups de suport per a famílies amb persones
amb  dependència  a  l'Alt  Empordà»  amb  la  finalitat  d'oferir  un  espai  segur  i  de
confiança, de relació, de formació i d'intercanvi d'experiències entre els cuidadors/res,
i/o les persones afectades per una situació de dependència, per millorar la seva qualitat
de vida. 

5. En data 8 d'agost de 2017 el Consell Rector de Dipsalut en sessió extraordinària va
acordar concedir una subvenció al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per import de
14.880,60  €  per  dur  a  terme  el  projecte  abans  esmentat.(veure  edicte   resolució
Dipsalut)

6. En data 21 d'agost de 2017 la directora tècnica de Benestar Social va emetre informe
favorable a l'acceptació de la subvenció atorgada per Dipsalut.

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).

• Edicte de resolució de la convocatòria de subvencions als Consells Comarcals i els seus ens
dependents per a projectes d'atenció social a la demarcació de Girona. ASCC 2017/42.
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Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Acceptar  la  subvenció  atorgada  per  l'Organisme  Autònom de  Salut  Pública  de  la
Diputació de Girona, en el marc de la convocatòria de subvencions als Consells Comarcals i els
seus ens dependents per a projectes d'atenció social. ASCC 2017/42.

Segon.-  Consignar  l'ingrés  d'aquesta  subvenció  per  import  de  14.880,60€  a  l'aplicació
pressupostària 40.46101 "DIPSALUT - Subvencions projectes Atenció Social" del pressupost
vigent.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal
per al seu coneixement i als efectes legals adients.

Figueres, 29 d'agost de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Prenc raó, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació i signatura del conveni col·laboració entre el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà pel pla d'accions 2017

Fets

Atès  que  en  data  18  de  juliol  de  2017,  la  Junta  de  govern  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà  va  aprovar  la  memòria  “Millora  de  la  competitivitat  del  sector  turístic  de  l'Alt
Empordà,  2017”  i  sol·licitar  la  subvenció  de  21.000  euros  a  l'ajut  de  la  millora  de  la
competitivitat del sector turístic de les comarques gironines, al Patronat de Turisme Costa Brava
Girona.

Atès  que  per  fer  efectiu  l'ajut,  cal  signar  un  conveni  de  col·laboració entre  el  Patronat  de
Turisme Costa Brava Girona, i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà pel pla d'accions 2017

Atès l'informe positiu de la Cap d'Àrea de Turisme.
 
Fonaments de dret 

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

-Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

-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 turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, annex, entre el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà pel pla d'accions 2017

Segon.- Consignar l'esmentat import a l'aplicació pressupostària 30.47000, del 2017.
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Tercer.- Donar coneixement del present acord al Patronat de Turisme Costa Brava Girona i  a
l'Àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al President i al Gerent del Consell
Comarcal  de  l'Alt  Empordà per a la signatura de quants documents  siguin necessaris  per a
l'execució del present acord.

Cinquè.-  Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la llei 19/2014.

Sisè.-   Trametre  el  Conveni  al  Registre  de  Convenis  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Setè.- Publicar el conveni íntegre tant en el BOP com en el DOGC, de conformitat amb el que
estableixen els articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010, respectivament.

Figueres, 29 d'agost de 2017.

El conseller delegat de l'àrea de turisme,

Prenc raó, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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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 específic entre el Departament de Cultura i  el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà en relació a la transferència anual per a la gestió de l'Arxiu
Comarcal de l'Alt Empordà.

Fets

- Atès que la Llei 20/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, en la seva disposició addicional
quarta disposa que la Generalitat ha de transferir als consells comarcals els mitjans i recursos
per a la gestió dels arxius comarcals en termes equivalents a les transferències que ja s'efectuen
en virtut de les delegacions de competències sobre arxius acordades en execució del Decret
208/1989, de l'1 d'agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les comarques.

- Atès que en data de 29 de novembre de 2013 el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres van subscriure el
conveni per a la gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà

- Atès que el pacte sisè del conveni esmentat en el punt anterior preveu la signatura de convenis
anuals específics en els quals es concretarà l'aportació econòmica del Departament de Cultura al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà destinada a la gestió de l'arxiu comarcal.

-  Atès  que  el  Departament  de  Cultura  ha  tramés  la  proposta  de  conveni  específic  de
col·laboració per  a  l'exercici  2016,  en el  qual  s'estableix una aportació de trenta  mil  euros
(30.000,00 €) per al funcionament de l'Arxiu Comarcal.

- Vist l'informe tècnic favorable de la directora de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà pel qual
proposa l'aprovació i signatura de l'esmentat conveni.

- Vist l'informe jurídic favorable del TAC de Secretaria pel qual proposa l'aprovació del conveni
entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

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).
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP).
•  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.
• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques
de Catalunya.
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
Règim Local de Catalunya.
• Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.
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• Llei 20/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

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  conveni  de  col·laboració  adjunt  a  la  proposta,  entre  la  Generalitat  de
Catalunya,  mitjançant el departament de Cultura i el Consell  Comarcal de l'Alt Empordà en
relació  a  la  transferència  anual  per  a  la  gestió  de  l'Arxiu  Comarcal  de  l'Alt  Empordà
corresponent a l'any 2016, i per un import de trenta mil euros (30.000,00€).

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària per a la
plena efectivitat d’aquest acord.

Tercer.- Sotmetre el present acord a ratificació del Ple de la Corporació en la propera sessió que
se celebri.

Quart.- Notificar-ho al  Departament  de Cultura  de la  Generalitat  de Catalunya  i  a  l'àrea a
Intervenció de Fons d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

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

Sisè.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 110,3 de la Llei 26/2010, de
règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya.

Figueres, 29 d'agost de 2017

La consellera delegada de l'àrea de Cultura,

Sònia Martínez i Juli

Prenc raó, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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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  Sant Pere Pescador.-  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
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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  Sant Pere Pescador 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 delegació  del  servei  de  recollida  d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats  a subscriure entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de  Sant Pere Pescador.

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.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per al seu coneixement i als
efectes adients.

Quart.- Publicar el Conveni íntegre en el BOP, d'acord amb l'article 112.2 de la Llei 26/2010,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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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.

Sisè.- Informar, en qualsevol cas, el Registre de Convenis de la Generalitat del Conveni subscrit
(Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern).

Figueres, 8 d'agost 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
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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  Vilamacolum.-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
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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  Vilamacolum 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  delegació  del  servei  de  recollida  d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats  a subscriure entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de  Vilamacolum.

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.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Vilamacolum per al seu coneixement i als efectes
adients.

Quart.- Publicar el Conveni íntegre en el BOP, d'acord amb l'article 112.2 de la Llei 26/2010,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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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.

Sisè.- Informar, en qualsevol cas, el Registre de Convenis de la Generalitat del Conveni subscrit
(Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern).

Figueres, 9 d'agost 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
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la   contractació  dels  serveis  de  publicitat  institucional  amb  Empordà
Televisió SL-  Rectificació d'error material en el plec de clàusules administratives particulars.-

Fets

Per acord de la  Junta de Govern de data 27 de juny de 2017 es va aprovar  l'expedient  de
contractació dels serveis de publicitat institucional amb Empordà Televisió SL; es van aprovar
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars
reguladors del contracte i es va disposar convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per
procediment negociat sense publicitat, i sol.licitar oferta a l'empresa Empordà Televisió SL.

S'ha detectat, amb posterioritat, que hi havia  un error a la clàusula V del plec de clàusules
administratives particulars, relativa a la durada del contracte, atès que mentre que a l'informe
tècnic en el qual es determinaven les característiques del contracte i en el corresponent acord
d'aprovació de l'expedient de contractació s'establia que el contracte tindria una durada de dos
anys,  amb possibilitat  de  pròrroga  per  un  any més,  a  la  clàusula  corresponent  del  plec  de
clàusules administratives s'establia una durada de tres anys i la possibilitat de pròrroga per dues
anualitats més.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015 permet a les administracions públiques rectificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, aritmètics o de fet dels seus
actes.

Fonaments de dret

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

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

ACORD

Primer.  - Rectificar l'errada relativa a la durada del contracte comesa a la clàusula cinquena del
plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte dels serveis de publicitat
amb Empordà Televisió SL, de manera que el redactat d'aquesta  clàusula quedarà com segueix:

“El  contracte  tindrà  una  durada  de  dos  anys,  amb  efectes  a  partir  de  l'endemà  de  la  seva
formalització i es podrà prorrogar per una anualitat més, per acord de les parts manifestat de
forma expressa abans de la seva finalització de conformitat amb l'article 303.1 del TRLCSP.”
 
Segon.  - Donar trasllat del present acord a Empordà Televisió SL

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

C/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 -Fax 972 50 56 81 – E-mail:consell@altemporda.cat – 17600 FIGUERES



Figueres, 22 d'agost de 2017
En dono fe,

El president, El Secretari,

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo
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