
2.- DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del projecte “Diagnosi de la gestió dels residus en els polígons
industrials de la comarca de l'Alt Empordà”

Fets

En data 2 de gener de 2018, es va publicar al BOP (Núm. 11108), l'edicte d'aprovació de la
convocatòria  de  subvencions  per  elaborar  documents  de  planificació  en  l'àmbit  del
desenvolupament  local  (plans  sectorials,  diagnosis,  promoció  i  plans  d'acció  de  projectes
estratègics territorials) dels ens locals adherits a la XSLPE, anualitat 2018.

Al  novembre  de  2014  es  va  redactar  una  Pla  Estratègic  en  l'àmbit  del  desenvolupament
econòmic local i l'ocupació a l'Alt Empordà, en el que es definia l'estratègia de la comarca i les
accions a desplegar en els propers anys, amb la implicació dels diferents agents del territori, per
assolir un desenvolupament social i econòmic favorable.
Dins el marc del Pla estratègic, el Consell Comarcal va impulsar un projecte de “Millora de la
competitivitat   de les empreses ubicades en els polígons  industrials  de la comarca de l'Alt
Empordà i fer-los atractius per a futurs inversors”.

A LE6.2 Participació del teixit empresarial es té per objectiu Incrementar el grau d'implicació de
les empreses. En l'elaboració del pla estratègic s'ha pogut observar una situació d’allunyament
entre les empreses i l’Administració Pública. Aquest fet ha derivat en diverses problemàtiques:
desconeixement per part del teixit empresarial dels serveis de promoció econòmica i ocupació
que es presten des de la comarca; provisió de serveis no adaptada a les necessitats del teixit;
dificultats en la posada en valor de la tasca realitzada per les administracions públiques que
operen a la comarca. D’altra banda, aquest allunyament també dificulta l’articulació dels propis
programes d’inserció, en tant que obstaculitza la participació de les empreses en qualsevol dels
que poden requerir la seva participació per la manca de coneixement indicada. 

Amb tot, segons les dades extretes del pla estratègic les empreses ja duen a terme processos de
cooperació  entre  elles  i,  per  tant,  cal  aprofitar  aquesta  dinàmica  per  apropar-les  a
l’Administració Pública. 

> LE6.2.1. Sistema de coordinació de la participació del teixit empresarial
> LE6.2.2. Protocol de funcionament 
> LE6.2.3. Sistema de prospecció

Segons el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, ha dissenyat unes línies
estratègiques d'estalvi i eficiència energètica. En aquest sentit, atesa la important relació entre
energia  i  canvi  climàtic,  i  per  tal  d’afrontar   aquests  reptes  optimitzant  esforços  i  integrant
polítiques transversals en el conjunt de l’acció de govern des de la seva fase de disseny, s’ha
considerant  convenient  la  col·laboració  entre  el  Departament  d’Empresa  i  Ocupació  i  el
Departament de Territori  i  Sostenibilitat  per a l’elaboració de l’anomenat  Pla de l’Energia i
Canvi Climàtic de Catalunya 2012 -2020.
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En el  pla, a l'apartat  5.2.5.  Creació i  transferència de coneixement sobre estalvi  i  eficiència
energètica diu: 

“Col·laboració entre els diferents marcs administratius Catalunya no és una illa, sinó que es
troba en un marc global en què coexisteixen diversos àmbits administratius amb els seus propis
plans i activitats en estalvi i eficiència energètica.

En  un  assumpte  d’escala  global  com  la  disponibilitat  de  fonts  energètiques,  els  impactes
ambientals que provoquen, el mercat global de l’energia i la tecnologia, cal que l’Estratègia
contempli els marcs en els quals Catalunya està inscrita.

L’Estratègia vol aprofitar les sinergies dels altres àmbits i també pretén influir en els altres plans
i activitats per a potenciar-ne els aspectes coincidents i modificar-ne els contraris.

Per  això,  planteja  com a línia  estratègica  la  interacció i  coordinació  amb els   altres  marcs
administratius:  local,  comarcal,  provincial,  altres  Comunitats  Autònomes,  estatal,  europeu  i
mundial.

Des de desembre  de 2015,  el  Consell  Comarcal  amb col·laboració amb els  ajuntaments  de
Castelló  d'Empúries,  Figueres,  La  Jonquera  i  Vilamalla  estan  desenvolupant  el  projecte  de
“Millora  de  la  competitivitat   de  les  empreses  ubicades  en  els  polígons   industrials  de  la
comarca de l'Alt Empordà i fer-los atractius per a futurs inversors”. 

En el marc d'aquest projecte, durant el 2017, hem estat organitzant taules de treballs amb els
empresaris dels polígons industrials i realitzant entrevistes personalitzades amb cadascuna de les
empreses instal·lades en els polígons. 

Les taules de treball organitzades han estat de temàtiques diferents, una de les quals va ser de
medi  ambient.  En  aquesta  de  treball  van  sorgir  diferents  temes  de  debat,  entre  els  que  es
destaquen: com es podrà calcular el cost dels residus o deixalles de les empreses per a què cada
empresa  pagui  el  que  produeix;  reunir-se  els  empresaris  per  tal  de  reduir  costos  o  puguin
expressar  les  necessitats  que els  hi  vagin sorgint  amb els  canvis  normatius  de la  gestió  de
residus; la necessitat de que hi pugui haver un assessorament per part de l'administració a les
empreses petites i mitjanes en relació a la gestió dels residus.

D'altra banda, a les entrevistes amb els empresaris, aquests han manifestat obertament el seu
malestar  en relació a la gestió de residus,  ja que manifesten volen fer  una gestió adequada
d'aquests, però que el fet de ser una petita empresa, a nivell de costos no els hi surt rentable. 

Tanmateix,  el  comitè  de  pilotatge  de  turisme  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  ha
manifestat obertament el seu interès per una planificació sostenible del turisme les base de les
qual s'inclou l'àmbit social, econòmic i mediambiental.

El sistema de recollida de residus varia en funció del municipi. La majoria de municipis fan
servei porta a porta amb els residus de paper, vidre i plàstics, tasca que han delegat al Consell
Comarcal de l'Alt Empordà. En relació a la resta de residus és la pròpia empresa la que s'ha
d'encarregar de la seva gestió, contractant un servei extern.
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En aquest  marc  es  proposa  el  projecte  “Diagnosi  de  la  gestió  dels  residus  en  els  polígons
industrials de la comarca 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).
- 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  refòs 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)
- Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions per elaborar

documents de planificació en l'àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis,
promoció i  plans d'acció de projectes estratègics territorials) dels ens local adherits a la
XSLPE, anualitat 2018. BOP Núm. 10071, de 30 de novembre de 2017.

- Edicte  d'aprovació  de  la  convocatòria  de  subvencions  per  elaborar  documents  de
planificació en l'àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, promoció i
plans  d'acció  de  projectes  estratègics  territorials)  dels  ens  local  adherits  a  la  XSLPE,
anualitat 2018. BOP Núm. 11108, de 2 de gener de 2018.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Aprovar el projecte de “Diagnosi gestió de residus en els polígons industrials de la
comarca de l'Alt Empordà”, que s'annexa.

Segon.-  Presentar-lo  a  la  XSLPE de la  Diputació de Girona i  sol·licitar  el  finançament  de
12.500€ per a l'elaboració del projecte.

Tercer.- Notificar aquest acord als representants de la XSLPE de la Diputació de Girona.

Quart.- Sotmetre la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local per a la
seva ratificació.

Figueres, 18 de gener de 2018

El president, En dono fe
Secretari

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo
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3.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a fer efectiva la signatura del conveni de col·laboració per l’any 2018 entre la
Diputació de Girona i l'Oficina Local d'Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a
la prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge. -Aprovació.-

Fets

ATÈS  que  el  Decret  13/2010,  de  2  de  febrer,  del  Pla  per  al  dret  a  l’habitatge  2009-2012
estableix, en relació a les oficines locals d’habitatge, que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
podrà  subscriure  convenis  per  a  constituir  o  mantenir  les  oficines  locals  d’habitatge  i  el
programa de mediació per al lloguer social amb les administracions locals,  com també amb
institucions o entitats que tinguin desplegament territorial.

ATÈS  que,  de  conformitat  amb  l’establert  en  l’article  97 del  Decret  del  Pla  per  al  dret  a
l’habitatge  2009-2012,  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  disposa  d’una  oficina  i  del
personal tècnic i administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen.

ATÈS  que,  la  Llei  13/2009,  de  22  de  juliol,  defineix  que  són  objectius  de  l'Agència  de
l'Habitatge de Catalunya, l'execució i la gestió de les polítiques d'habitatge que són competència
de  la  Generalitat  i,  especialment  les  relatives  a  les  actuacions  públiques  que  en  matèria
d'habitatge han de garantir la proximitat al territori amb una gestió integrada de les actuacions
públiques  de  conformitat  amb  els  principis  de  subsidiarietat,  coordinació,  cooperació,
coordinació i col·laboració amb els ens locals.

ATÈS que, per tal de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts del Pla
per al dret a l’habitatge 2009-2012, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà van subscriure, en data 1 de juny de 2012, un conveni de col·laboració per al
manteniment de l’Oficina local d’habitatge i programa de mediació per al lloguer social d’àmbit
territorial comarcal, el qual va ser aprovat per Decret de Presidència de 24 de maig de 2012 i
posteriorment ratificat pel Ple del Consell Comarcal en la seva sessió ordinària de 30 de juliol
de 2012.

ATÈS  que  és  voluntat  tant  de  la  Diputació  de  Girona  com del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà mantenir i renovar el conveni de col·laboració.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.
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• 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 18/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
• Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-

2007.
• Decret 288/2007, de 24 de desembre, pel qual es prorroga la urgència del Decret 244/2005,

de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007.

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

ACORD

Primer.  - Aprovar  el  conveni de  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Girona  i  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà per el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de
2018, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge.

Segon.  - Facultar indistintament al president, Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcè i  Company,  perquè realitzin tants actes i  gestions com calguin per a l’execució dels
presents acords.

Tercer.- Donar-ne  trasllat  a  la  Diputació de Girona,  així  com a l'Àrea  de Serveis  Tècnics
(Oficina d'Habitatge) d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Sotmetre a ratificació en el proper Ple del Consell Comarcal quan es celebri.

Cinquè.- Trametre còpia del conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya,
d'acord a allò previst  a l'article 103 de la Llei  26/2010,  de 3 d'agost,  de règim jurídic i  de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.-  Publicar el present conveni en el DOGC, així com en el BOP de Girona per tal de donar
compliment al que estableixen els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sisè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web  www.
altemporda.org, per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres, 13 de febrer de 2018

El conseller delegat de l'àrea de l'Oficina d'Habitatge,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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4.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE 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 Llers.-

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 LLers en data 27 de desembre 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 LLers queda desglossat en el quadre
següent:

Per la delegació i gestió del FORM 14.977,03 €

Per la campanya d'implantació 14.139,20 €

TOTAL 29.116,23 €
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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
LLers.

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).

DICTAMEN

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

ACORD

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 LLers.

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

Tercer. 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.

Quart. 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.

Cinquè.  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.

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

Figueres, 19 de gener de 2018

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



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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5.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de planificació i execució de les campanyes  de
comunicació de la recollida de la matèria orgànica. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria
de licitació.-

Fets

La Cap de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal ha emès informe de data 10 de gener de
2018, justificatiu de la necessitat de contractació del servei de planificació i execució de les
campanyes de comunicació de la recollida de la matèria orgànica a 20 municipis de la comarca,
tant pel que fa al servei de recollida domèstica com comercial.

S'han  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules
administratives particulars reguladors del contracte.

S'ha  emès  informe  jurídic  de   data  2  de  febrer  de  2018  sobre  la  legislació  aplicable  i  el
procediment a seguir.

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 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 que té per objecte la contractació del servei de planificació i execució de les
campanyes  de comunicació de la recollida de la matèria orgànica a 20 municipis de la comarca.

Segon.  - Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques adjunts a la proposta, reguladors de la contractació del referit servei.

Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per procediment obert i tramitació
ordinària.
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El  pressupost  base  de  licitació  és  de  setanta-cinc  mil  euros  (75.000,00€),  IVA  exclòs
(90.750,00€ IVA inclòs) i el termini d'execució del contracte, de sis  mesos.

Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present  contractació,  per un import  màxim de
90.750,00€, amb càrrec a la partida 45.1611.62310 del pressupost de l'exercici 2018.

Cinquè.- Anunciar la present licitació en el perfil del contractant 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, 5 de febrer de 2018

El conseller delegat 
de l'àrea de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo
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6.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei d'integració en família extensa (SIFE) del Consell
Comarcal.- a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La directora tècnica de l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal ha emès informe de data
28 de desembre de 2017 justificatiu de la necessitat de procedir a la  contractació del servei
d'integració  en  família  extensa  (SIFE)  per  a  menors  de  0  a  18  anys  en  situació  de
desemparament, la tutela dels quals ha assumit la Direcció General d'Atenció a la Infància, en
l'àmbit de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà.

S'ha  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules
administratives particulars.

S'ha emès informe justificatiu de data 5 de febrer de gener de 2018 sobre la legislació aplicable i
el procediment  a seguir.

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 Contracte del Sector Públic.
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents, en matèria de contractació pública
• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública

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

ACORD

Primer.  - Aprovar,  d'acord  amb  allò  disposat  a  l'article  110  del  RDL  2/2011,  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  la  contractació  del  servei  d'integració  en
família extensa del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Segon.  - Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques reguladors de la contractació del servei.

Tercer.- Convocar la licitació del servei d'integració en família extensa del Consell Comarcal
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per procediment obert i tramitació ordinària i per un preu anual de 119.500,00€, IVA exclòs,
(131.450,00€, IVA inclòs).

La durada del contracte serà de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més

Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2018,
per un import  total  de 98.587,48€, IVA inclòs,  amb càrrec a l'aplicació  40.2311.22799 del
pressupost. Per als exercicis següents, aquesta resta condicionada a l'existència de crèdit adequat
i suficient en el corresponent pressupost.

Cinquè.- Anunciar la present licitació en el perfil del contractant i en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona.

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

Figueres,  5 de febrer de 2018

El conseller delegat de l'àrea de
Benestar Social,

Àlex Hernández González

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo
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7.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Renuncia  de  la  subvenció  atorgada  pel  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio
Ambiente del programa PIMA RESIDUOS 2015 per al projecte de clausura i desgasificació de
la Fase IV de l'Abocador comarcal de Pedret i Marzá.

Fets

1. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, com a titular de l'Abocador comarcal, va presentar a
maig  de 2015 sol·licitud de subvenció al  Ministerio  de Agricultura,  Alimentación  y Medio
Ambiente  per  concórrer  a la  convocatòria  2015 en el  marc  del  projecte PIMA RESIDUOS
relativa a la línia d'actuació VERTEDEROS.

2. La subvenció es va sol·licitar a través de l'Agència de Residus de Catalunya, per al Projecte
de clausura i desgasificació de la Fase IV (sectors 2 i 3) del Dipòsit controlat de residus de l'Alt
Empordà, amb un pressupost de 513.889,45 €.

3. En data 7 de març de 2016, el Consell Comarcal va rebre comunicat de l'Agència de Residus
de  Catalunya  a  través  del  qual  s'informava  que  el  Ministeri  d'Agricultura  havia  previst
l'atorgament de 46.302,00 € per al projecte esmentat. 

4.  En  data  26  d'abril  de  2016  la  Junta  de  Govern  d'aquest  Consell  Comarcal  va  aprovar
l'acceptació de la subvenció atorgada pel  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

5. Que les obres de clausura i desgasificació estaven previstes durant el 2017 o primer semestre
de 2018 segons les previsions de vida útil de la instal·lació, atès que la seva execució s'havia
d'iniciar un cop finalitzada aquesta darrera.

6. Que amb els canvis que han sofert els residus que es destinen a l'abocador controlat amb la
posada en marxa del nou Centre de tractament de residus a la comarca, s'ha actualitzat el càlcul
de la finalització de la vida útil de la fase 4 de l'abocador i aquesta no es preveu fins passat el
primer semestre de 2018.

7. Que per aquesta raó és impossible iniciar el projecte que s'havia presentat a la subvenció
PIMA RESIDUOS dins el termini acceptat per la subvenció, i per tant es proposa renunciar a la
subvenció de 46.302,00€ per no poder dur a terme el projecte en els terminis previstos.

8. En data 9 de febrer de 2018 la tècnica de Medi Ambient va emetre informe favorable a la
renuncia  de  la  subvenció  atorgada  pel  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio
Ambiente del programa PIMA RESIDUOS 2015 per al projecte de clausura i desgasificació de
la Fase IV de l'Abocador comarcal de Pedret i Marzá.
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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 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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 la renuncia de la subvenció per import de 46.302,00 € atorgada pel Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del programa PIMA RESIDUOS 2015 per al
projecte de clausura i  desgasificació de la Fase IV   (sectors 2 i  3)  del Dipòsit  controlat de
residus de l'Alt Empordà.

Segon.-  Notificar  el  present  acord  a  l'Agència  de  Residus  de  Catalunya  així  com a  l'Àrea
d'intervenció del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

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

Figueres, 13 de febrer de 2018

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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