
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  pagament  de  la  quota  de  soci  corresponent  a  l'any  2017  de  SUMAR,
Empresa d'Acció Social de Catalunya en concepte de contraprestació dels serveis per part de
l'entitat.

Fets

En data 7 d'octubre de 2015, la Junta General del CASC va aprovar la dissolució i liquidació del
Consorci d'Acció Social de Catalunya (CASC), amb efectes a partir de 31 de desembre de 2015.

En data 25 de novembre de 2015 la Junta General de SUMAR, Empresa d'Acció Social S.L va
aprovar acceptar la subrogació de tots els drets i obligacions del CASC, incloent els contractes i
convenis subscrits pel mateix, amb efectes econòmics i administratius a partir de l'1 de gener de
2016.

En data 7 d'octubre de 2015 la Junta General  de SUMAR, Empresa d'Acció Social  S.L va
aprovar  per  unanimitat  dels  assistents  les  aportacions  anuals  dels  socis  de  SUMAR com a
contraprestació dels serveis prestats.

L'escrit  del  director  general  de  SUMAR,  senyor  Estanis  Vayreda  i  Puigvert  amb  registre
d'entrada número 10288 de data 3/12/2015 en que ens informa de l'import de les quotes anuals.

Per  tant  l'aportació econòmica  en  concepte  de contraprestació a  la  prestació  de  serveis  del
catàleg de serveis de la societat per a l'exercici 2017 que correspon al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà és de 7.000 €   

La Directora Tècnica de Benestar en data 19 de desembre de 2017 informa favorablement al
pagament de la quota anual corresponent a l'any 2017 a  SUMAR, Empresa d'Acció Social.

Fonaments de dret

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

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

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

ACORD

Primer.- Aprovar la prestació de serveis per a l'any 2017 que correspon al Consell Comarcal de
l'Alt Empordà com a soci de SUMAR, Empresa d'Acció Social. 

Segon.- Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 7.000 € (Set mil euros) a SUMAR,
Empresa d'Acció Social, amb domicili al C/ Pla de Salt, 18 Oficina 2 de Salt (17190). Aquest
import anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 40.2311.22601 del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar aquest acord a SUMAR, Empresa d'Acció Social, així com també a l'Àrea de
Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 2 de gener de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

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 l'aprovació del conveni per a la delegació del servei de recollida selectiva de
la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) que subscriuen el Consell  Comarcal de
l’Alt Empordà i l'Ajuntament de Peralada.-

Fets

1.  El  Decret  legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei
d'organització  comarcal  de  Catalunya  estableix  que  correspon  a  la  comarca  l'exercici  de  les
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. Les delegacions o els
encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència de recursos necessaris per exercir-
los.

2. En l’actualitat el Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el servei de recollida selectiva de
paper, vidre i envasos lleugers a seixanta-cinc municipis de la comarca a partir de la delegació de
competències signada a través d'un conveni de delegació del servei de  recollida selectiva signat
l'any 2009 el qual a la seva clàusula vuitena inclou el Pla d’implantació de recollida i tractament de
fracció orgànica dels residus municipals.

3. La posada en marxa de la planta de compostatge comarcal,  i seguint les dades d'implantació de
FORM incloses al pla de desplegament i als plans de gestió de residus municipals, l'àrea de medi
ambient ha ofert a 23 municipis una proposta de servei de recollida de la fracció orgànica basat en
el model comarcal de gestió de residus i amb criteris d'eficiència ambiental i econòmica.

4.  El Ple l’Ajuntament de Peralada en data 16 de novembre de 2017 va aprovar la delegació de
competències al Consell Comarcal de l'Alt Empordà en matèria de recollida i gestió de la fracció
orgànica dels residus municipals (FORM) i  la voluntat  de signar un conveni  de delegació de
competències per dur a terme el servei.

5. En data 26 de juliol de 2017 el Ple del Consell comarcal va aprovar el conveni marc per a la
delegació  del  servei  de  recollida  de  la  fracció  orgànica  dels  residus  municipals  (FORM)  i
posteriorment  el  passat  dia  28  de  novembre  el  Ple  del  Consell  Comarcal  va  aprovar  una
modificació del mateix que inclou algunes modificacions de caràcter jurídic en el conveni marc,
però que no afecten en cap cas al contingut tècnic del mateix, i que servirà de base i serà d'aplicació
general per a la prestació del servei.

6. El cost d'aquest servei que ha d'assumir l'Ajuntament de Peralada queda desglossat en el
quadre següent:

Per la delegació i gestió del FORM 8.320,57 €

TOTAL 8.320,57 €
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6.   Atès  que correspon als  ens  locals  aprovar  les  claùsules  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.

7.  Vist l'informe favorable de la cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà  per  a  l'aprovació del  conveni  de delegació de competències  amb l'Ajuntament  de
Peralada.

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).

ACORD

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient,  proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar el  conveni  per a la delegació de les competències del servei de recollida
selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals(FORM) a subscriure entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Peralada.

Segon. Consignar l'import de 8.320,57€ a l'aplicació pressupostària d'ingressos 45.46207 del
pressupost vigent. 

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

Quart. 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.

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.  Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company,  perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els
presents acords.

Setè. Donar-ne  coneixement  a  l’Ajuntament  de  Peralada  i  a  l'Àrea  de  Serveis  Econòmics
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 20 de desembre de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,
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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 de les obres d'ampliació de l'abocador controlat comarcal de
l'Alt Empordà, al municipi de Pedret i Marzà, fase 5.1.-  Aprovació del Pla de Seguretat i Salut.-

Fets

Per acord del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de data 26 de setembre de 2017 es va
adjudicar  el  contracte  de  les  obres  d'ampliació  de  l'abocador  controlat  comarcal  de  l'Alt
Empordà, al municipi de Pedret i Marzà, fase 5.1, a favor de la UTE Ferrovial Servicios SA i
Certis Obres i Serveis SAU, de forma abreujada UTE Empordà 5.1. El corresponent contracte es
va signar en data 23 de novembre de 2017.

La UTE Empordà 5.1. ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de l'obra

El  Coordinador  de seguretat  i  salut  de  obra  en data  28 de  novembre  de  2017 ha informat
favorablement l'esmentat document.

Fonaments de dret

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

• Reial  Decret  1627/1997,  de 24 d'octubre,  pel  qual  s'estableixen disposicions mínimes  de
seguretat i  salut  en obres de construcció,  modificat  pel  Reial Decret  337/2010,  de 19 de
març.

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

ACORD

Primer.  - Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres d'ampliació de l'abocador comarcal de
l'Alt Empordà, al municipi de Pedret i Marzà, fase 5.1, presentat per la UTE Empordà 5.1.,
adjudicatària de l'obra.

Segon.  - Instar el contractista per tal que comuniqui aquesta aprovació a l'autoritat de Treball,
així com l'obertura del centre de treball, amb caràcter previ a l'inici de les obres.

Tercer.- Notificar el present acord a la UTE Empordà 5.1., adjudicatària del contracte

Quart.- Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple de Consell Comarcal en la propera
sessió que se celebri.

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



Figueres, 21 de desembre 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 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 del Servei d'Ocupació de Catalunya, en el  marc
de la  convocatòria  per  a  l'any 2017 per  a  incentivar  la  contractació en pràctiques  de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i per un import de 55.000,00 €

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.

En data 10 de novembre d'enguany, la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va
resoldre aprovar el finançament de 55.000,00 € per contractar en cinc joves en pràctiques.

Els  projectes  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  en  els  quals  treballaran  els  joves
contractats, són:

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

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).

• 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.

• 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. 

• 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. 

Resolució d’aprovació, de data 10 de novembre de 2017 de la directora del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, per al finançament de 55.000,00 € per contractar en cinc joves en
pràctiques.

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 per a la contractació en pràctiques de 5 joves beneficiaris a la
Garantia Juvenil corresponent a l’anualitat 2017 - 18, per un import de 55.000,00 € i consignar-
ho a l’aplicació pressupostària 65.45007.

Segon.- Notificar el present acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a
l’àrea d'Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
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Figueres, 2 de gener de 2018

El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

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

Toñy Asensio Belmonte Francisco Luis Muñoz Cameo
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