
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a comparèixer en el procediment de concurs voluntari abreviat de la mercantil
«CARNS FIGUERES, SLU» que se segueix amb el núm. 1135/2017 davant del Jutjat Mercantil
núm. 1 de Girona.

Fets

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió celebrada el dia 30 de setembre de
1996, va resoldre adjudicar el contracte de gestió del servei públic d’escorxador comarcal de
l’Alt Empordà a l’empresa CARNS FIGUERES, SL.

En data  31  d’octubre  de  1996 es  va  procedir  a  formalitzar  el  corresponent  contracte  entre
ambdues  parts,  el  qual,  d’acord  amb el  que  s’estableix  a  l’article  3  del  plec  de  clàusules
administratives regulador del mateix, té una durada de 25 anys, podent-se prorrogar per períodes
de 5 anys naturals, fins a un màxim de 5 pròrrogues.

En data 25 de gener de 2018 el Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona en el procediment de concurs
voluntari  abreviat  núm.  1135/2017 va dictar  Interlocutòria  declarant  a  la mercantil  CARNS
FIGUERES, SLU en situació de concurs voluntari.

Per tal de defensar degudament els interessos del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, resulta
del tot convenient comparèixer en el procediment esmentat mitjançant advocat i procurador.

En tractar-se d’una jurisdicció molt específica, com és la mercantil, i no disposar el Consell
Comarcal de tècnics d’administració especial en plantilla que puguin dur a terme la defensa dels
seus  interessos  en  aquest  procediment,  es  considera  del  tot  convenient  encarregar  la
representació  i  defensa  del  Consell  Comarcal  en  el  procediment  esmentat  a  un  lletrat
especialitzat en matèria concursal.

La Secretaria d’aquest Consell Comarcal ha emès informe, en data 27 de setembre de 2018,
sobre  la  insuficiència  de  mitjans  propis  per  dur  a  terme la  defensa  dels  seus  interessos  en
l’esmentat procediment.

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.
• Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.
Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
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Per tot això, la presidència del Consell Comarcal, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent

ACORD

Primer.-  Comparèixer  en  el  procediment  de  concurs  voluntari  abreviat  de  la  mercantil
«CARNS FIGUERES, SLU» que se segueix amb el núm. 1135/2017 davant del Jutjat Mercantil
núm. 1 de Girona.

Segon.-  Encarregar la representació i defensa jurídica del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
en l’esmentat procediment de concurs voluntari davant el Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona a
l’advocat del bufet Vidal i Úbeda Advocats, Sr. Andreu Úbeda Santandreu, i als procuradors Sr.
Pere Ferrer Ferrer, Sra. Laura Pagès  Aguadé, Sr. Joaquim Garcés  Padrosa, Sr.  Guzmán de la
Villa de la Serna i el Sr. Pablo Sorribes Calle.

Tercer.- Notificar els presents acords al Jutjat per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El president accidental
Josep M. Cervera i Pinart

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  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 Vilajuïga.-

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

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

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

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

Atès  que l’Ajuntament de Vilajuïga 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 Vilajuïga.
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Segon.- Facultar indistintament la presidenta Sra. Montserrat Mindan i Cortada, 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 Vilajuïga per al  seu coneixement i  als  efectes
adients.

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

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, a la data de la signatura electrònica.

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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