DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per a
la millora de la senyalització de la Xarxa comarcal de deixalleries de l'Alt Empordà.Fets
L'any 2004 l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal va iniciar el Projecte de Xarxa
de minideixalleries a la comarca, amb l’objectiu de dinamitzar el servei de deixalleria a
l’Alt Empordà tot proporcionant un equilibri territorial a un servei de gran utilitat però
difícil d’instaurar en municipis petits, degut a la seva complexitat a nivell de gestió i
costos.
El projecte de la Xarxa de minideixalleries ha anat evolucionant cap a l’actual Xarxa
comarcal de deixalleries. Els objectius generals de la Xarxa són bàsicament:
-

Reduir la quantitat de residus destinats a rebuig.
Dotar d’un servei de recollida selectiva més complert i còmode a tota la població
de la comarca.
Aconseguir l’equilibri territorial del servei de deixalleria a la comarca.
Incrementar l'eficiència dels serveis de recollida dels residus de les instal·lacions
de la xarxa.

La Xarxa de deixalleries està formada per:
1. La deixalleria comarcal: actua com a centre de recepció i gestió de residus. En
l’actualitat existeix una petita instal·lació dins l’abocador comarcal però que és
del tot insuficient per donar aquest servei a la comarca, això és solucionarà amb
la construcció de la nova deixalleria comarcal amb data d'obertura a finals del
2018.
2. Les deixalleries: són instal·lacions de nova construcció feta a mida de les
necessitats bàsiques de cada municipi que comporta els mínims costos de
construcció i gestió. Actualment hi ha 25 deixalleries de la comarca d'aquestes
característiques adherides a la iniciativa que donen servei a 26 municipis de la
comarca, ja que una de les instal·lacions està mancomunada.
En data 31 de març de 2017 va sortida publicada al DOGC la Resolució TES/676/2017,
de 15 de març, per la qual es fa pública la convocatòria d'ajuts per a l'any 2017 destinats
a la implantació de deixalleries per al tractament de residus municipals, i se n'aproven

les bases.
Arran de les recomanacions de l’Agència de Residus i de la valoració realitzada per la
inspectora de la Xarxa de deixalleries, es proposa la millora de la senyalització i
l’adequació de les instal·lacions en Xarxa en un espai d’informació ambiental per a la
població.
Els tècnics de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal han redactat un Estudi per a
la millora de la senyalització de la Xarxa comarcal de deixalleries de l'Alt Empordà,
amb un pressupost total de 37.700,00 €.
Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data
26 de maig de 2017, en el qual es proposa sol·licitar a l'Agència de Residus de
Catalunya una subvenció de 33.930,00 € per portar a terme la millora de la senyalització
de la Xarxa comarcal de deixalleries de l'Alt Empordà.
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).
• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per la qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
• Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 20132020 (PRECAT20).
• 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.
RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya una subvenció de 33.930,00 €
per portar a terme les actuacions descrites en l'Estudi per a la millora de la senyalització
de la Xarxa comarcal de deixalleries de l'Alt Empordà, d'acord amb les bases de la
convocatòria TES/676/2017.
Segon.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus per la

plataforma EACAT.
Tercer.- Sotmetre la present resolució a la propera sessió de Junta de Govern que se
celebri.
Figueres, 30 de maig de 2017
El president,

En dono fe
El secretari,

Ferran Roquer Padrosa

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 del subministrament de cubells, bosses compostables i bujols
per a la recollida de residus de la fracció orgànica. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria
de licitació.Fets
La Cap de l'àrea de Medi Ambient ha emès informe de data 25 de maig de 2017 en què
proposa l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de cubells, bosses
compostables i bujols per a la recollida de residus de la fracció orgànica
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.
S'ha emès informe jurídic de data 26 de maig de
procediment a seguir.

2017 sobre la legislació aplicable i el

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, de
contractes del sector públic.
• 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).
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 el subministrament de cubells, bosses
compostables i bujols per a la recollida de la fracció orgànica.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques adjunts a la proposta, reguladors de la contractació del referit subministrament

Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per procediment obert i tramitació
ordinària.
El pressupost base de licitació és de seixanta-sis mil cent vuitanta-set euros amb vint cèntims
(66.187,20) euros IVA exclòs.
Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació , per un import màxim de
vuitanta mil vuitanta-sis euros amb cinquanta-un cèntims (80.086,51€), IVA inclòs, amb càrrec
a l'aplicació 45.1611.62310 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, 30 de maig de 2017
El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

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

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al Conveni de cooperació educativa entre el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes al
Consell Comarcal de l'estudiant Frank José Escobar Perero
Fets
L'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha participat en diverses
ocasions des de l'any 2005 en la incorporació temporal de becaris estudiants de la Facultat de
Ciències de la Universitat de Girona, sense cap remuneració econòmica.
Mitjançant acord de Ple de 28 de maig de 2013, el Consell Comarcal va aprovar la signatura del
Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal i la Universitat de Girona per a la
realització de pràctiques acadèmiques d'estudiants de la Universitat.
L'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal, en consonància amb els serveis relacionats amb
la recollida i el tractament de residus que porta a terme a la comarca, ha sol·licitat un estudiant
en pràctiques a la UdG per a fer una classificació dels residus destinats a la deixalleria i l'estudi
de la seva traçabilitat fins al seu tractament o valorització. La informació obtinguda s'utilitzarà
per a la millora de la gestió dels residus així com per a la comunicació a la població amb la
finalitat d'incentivar la selecció dels residus i la utilització de les deixalleries. Aquest estudi serà
de gran utilitat per a la gestió de la deixalleria comarcal que està actualment en construcció en el
nou Centre de tractament de residus de la comarca de l'Alt Empordà.
S'ha presentat candidat al procediment de selecció per portar a terme aquest projecte l'estudiant
de Grau en Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències de la UdG Frank José Escobar
Perero, al qual se li ha formulat una entrevista com a procediment selectiu.
L'estudiant Frank José Escobar Perero realitzarà les pràctiques en empresa al Consell Comarcal
de l'Alt Empordà entre el període 3 de juliol i 25 d'agost de 2017, amb un total de 150 hores, per
tal de col·laborar en el projecte de l'Àrea de medi ambient de classificació dels residus destinats
a la deixalleria i l'estudi de la seva traçabilitat fins al seu tractament o valorització, comptant
amb la tutoria de la inspectora ambiental, Emma Guillamet Cros.
Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data 6 de
juny de 2017, en el qual es proposa que es signi el Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores amb la Universitat de
Girona i l'estudiant Frank José Escobar Perero.
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.
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de medi ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a la
realització de pràctiques externes de l'estudiant Frank José Escobar Perero.
Segon.- Notificar el present acord a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona així com a
l'estudiant seleccionat.
Tercer.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb
el que preveu l'article 309 del ROAS.
Quart.- 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.
Cinquè.- Informar 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).
Sisè.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calgui per executar el present acord.
Figueres, 6 de juny 2017
El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

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 sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per al
projecte de prevenció de residus "Reutilitzem junts"
Fets
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va redactar i aprovar el Pla de prevenció de residus de
l'Alt Empordà l'any 2010 amb la proposta d'accions relacionats amb la disminució de la
generació de residus.
El Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà disposa, entre les instal·lacions de
tractament de residus, d'un espai Taller de preparació per a la reutilització i la reparació de
residus, per tal de donar-los una segona vida útil.
Actualment s'han iniciat algunes accions en l'àmbit de reutilització de residus amb la realització
de tallers de reutilització als municipis que disposen d'una deixalleria lligada a la Xarxa
Comarcal de deixalleries.
D'altra banda, existeix un projecte de dinamització del taller de reutilització que es posarà en
marxa el primer any de funcionament de la instal·lació i que proposa diferents activitats a
l'entorn d'aquesta temàtica.
Per tal de donar continuïtat al treball actual, es presenta una nova proposta d'activitat, i és la de
fomentar la creació de grups d'interès per la reutilització a nivell municipal. La creació d'aquests
grups es recolza en l'interès i existència de grups actuals que s'han conegut en el marc dels
primers tallers i en la necessitat de constituir una xarxa de suport per a facilitar l'activitat
d'aquests grups.
L'Àrea de medi ambient ha redactat el document tècnic i el pressupost de portar a terme:
•
•

Una revisió del pla de prevenció de residus de l'Alt Empordà incloent noves accions a
partir dels recursos dels quals es disposarà al CTR i de les noves línies d'actuació de
l'Agència de Residus de Catalunya.
La creació d'una xarxa de reutilització per al suport i coordinació de grups organitzats a
nivell municipal que realitzin activitats d'aquest tipus.

Vist el document tecnic exposat, que s'adequa les les bases de la convocatòria per a la concessió
de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus
municipals (resolucions TES/790/2017 i TES/858/2017).

Tenint en compte l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient en data 7 de juny de
2017, en el qual es proposa sol·lictar la subvenció esmentada.
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).
• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per la qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
• Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020
(PRECAT20).
• 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 medi ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya una subvenció de 41.628,17 € per
portar a terme les actuacions descrites en el Document tècnic per a la sol·licitud de subvenció
per a projectes de prevenció de residus “Reutilitzem junts”, d'acord amb les resolucions
TES/790/2017, de 10 d'abril i TES/858/2017, de 19 d'abril.
Segon.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus per la
plataforma EACAT.
Figueres, 7 de juny de 2017
El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a contractació del servei de prevenció de drogodependències del Consell
Comarcal.- Requeriment de documentació oferta més avantatjosa
Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 25 d'abril de 2017 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de prevenció de drogodependències del Consell Comarcal; 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 l'Associació PDS,
Promoció i Desenvolupament Social i l'entitat ATART, Serveis de Tractament Comunitari de
Salut.
La directora de l'àrea de Benestar ha emès informe amb la valoració de les ofertes presentades.
La Mesa de Contractació, reunida en data 7 de juny de 2017, prenent en consideració l'esmentat
informe, ha acordat excloure de la licitació l'entitat ATART, Serveis de Tractament Comunitari de
Salut, per no haver assolit el mínim de 25 punt en la proposta tècnica i ha proposat l'adjudicació
del contracte en favor de l'Associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social.
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, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.-Requerir l'Associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, 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:
-

-

-

Original o còpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat
Original o còpia compulsada de l'escriptura de poders a favor del signant de l'oferta
Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Certificació, nota simple o informació anàloga expedida pel Registre Mercantil
corresponent als comptes anuals dels tres últims exercicis comptables, per un import igual o
superior a 24.000,00 durant l'any de major execució, o bé, alternativament, certificat de la
companyia d'assegurances de les condicions de l'assegurança de responsabilitat civil, per un
import mínim de 300.000,00€.
Relació dels serveis del mateix tipus o naturalesa a les de l'objecte del contracte, executats
en el curs dels últims cinc anys, amb indicació del seu import, data i lloc d'execució,
avalada per certificats de bona execució per als més importants. L'import anual mínim,
durant l'any de major execució, haurà de ser d'11.200,00€.
Original o còpia compulsada de la titulació exigida al personal responsables de l'execució
del contracte: un/a llicenciat/da en psicologia amb un màster en drogodependències i un/a
diplomat/da en en educació social, treball social o infermeria.
Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 1.560,00€
Justificant d'haver abonat les despeses de l'anunci de licitació per import de 53,40€

Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 13 de juny de 2017
El conseller delegat
de l'àrea de Benestar,

Àlex Hernández González
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco L. Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a contractació de les obres d'execució d'un centre de transformació amb equip
de protecció i mesura en A.T. a l'abocador comarcal.- Aprovació del pla de seguretat i salut.Fets
Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 4 d'abril de 2017 es va adjudicar
el contracte de les obres del projecte d'execució d'un centre de transformació amb equip de
protecció i mesura en A.T, a l'abocador comarcal a favor de l'empresa GBI Serveis SAU. El
corresponent contracte es va formalitzar en data 27 d'abril de 2017.
L'empresa GBI Serveis SAU va presentar en el termini establert el Pla de seguretat i salut de
l'obra.
El coordinador de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra, Sr. Martí Corominas i Blanch,
mitjançant informe de data 22 d'abril de 2017 proposa l'aprovació del l'esmentat pla de
seguretat i salut.
L'enginyer tècnic del Consell Comarcal, mitjançant informe de data 7 de juny de 2017, dóna
conformitat també a l'aprovació del pla.
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 (TRLCSP).
• 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 Medi Ambient 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 d'execució
d'un centre de transformació amb equip de protecció i mesura en A.T. a l'abocador comarcal.
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 GBI Serveis SAU
Figueres, 9 de juny de 2017
El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera Pinart

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco L. Muñoz Cameo

