
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'habitatges d'inclusió social. Adjudicació

Fets

Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  de  data  20  de  novembre  de  2018  es  va  aprovar
l’expedient de contractació del servei d’habitatges d’inclusió social;  es van aprovar el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte i es va disposar convocar la licitació per procediment obert i tramitació ordinària,
amb un pressupost  base de licitació de 90.860,00€, IVA exclòs (109.940,60€, IVA inclòs)

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 14 de desembre
de 2018, va presentar oferta l’empresa SUARA SCCL.

El  comitè  d’experts  va  emetre  informe  amb  la  valoració  de  l’oferta  presentada  i,  en

aplicació dels criteris de valoració establerts a la clàusula quinzena dels plecs, li va atorgar

la puntuació següent:

2.1. Descripció àmplia  i  detallada de l’organització del
servei, fins a 30 punts

Puntuació

Idoneïtat i coherència de la proposta en relació al funcionament
del servei, fins a 10 punts

10 punts

Idoneïtat de la proposta en relació la metodologia de treball,fins
a 10 punts

10 punts

Idoneïtat de la proposta en relació al treball en xarxa,  treball
comunitari i dinàmica veïnal, fins a 5 punts

5 punts

Idoneïtat dels recursos humans adscrits. Funcions i dedicació.
Atenció a les urgències, fins a 5 punts

2,5

TOTAL 27,50 punts

2.2. Descripció dels sistemes d’avaluació i seguiment de
les activitats, fins a 10 punts

Puntuació

Idoneïtat  de  la  proposta  d'avaluació  en  relació  les  persones
usuàries, fins a 4 punts

4 punts

Idoneïtat de la proposta d'avaluació en relació als professionals,
el treball en xarxa, comunitari i dinàmica veïnal, fins 3 punts

3 punts



Idoneïtat  de la  proposta d'avaluació en relació  el  projecte de
gestió  (items quantitatius,  memòria,  pla  de  millora),  fins  a  3
punts

3 punts

TOTAL 10 punts

2.3.  Descripció  dels  equipaments  i  materials  per  a  la
prestació del servei , fins a 11 punts

Puntuació

Idoneïtat  de la proposta de la tipologia d'habitatges,  fins a 4
punts

4 punts

Idoneïtat  de la  proposta d'ubicació  dels  habitatges,  fins  a   4
punts

4 punts

Idoneïtat de la proposta de mobiliari i parament, fins a 3 punts 1,5 punts

TOTAL 9,5 punts

La Mesa de Contractació, reunida en data 19 de març de 2019, va procedir a l’obertura del
sobre C, d’oferta econòmica, amb el resultat següent:

Oferta econòmica (fins a 49 punts ) Puntuació

SUARA SCCL
90.860,00€, IVA exclòs

49 punts

La puntuació total obtinguda pel licitador va ser la següent

Oferta econòmica, fins a 49 punts 49 punts

Criteris de qualitat, fins a 51 punts 47 punts

TOTAL 96 punts

La Mesa de Contractació, en la mateixa sessió, va proposar l’adjudicació del contracte a favor
de l’empresa SUARA SCCL, per tractar-se de l’única oferta presentada.

Per acord de la Junta de Govern de data 2 d’abril  de 2019  es va acceptar la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació i i  es va disposar requerir l’empresa SUARA SCCL
perquè en el termini de deu dies hàbils acredités la constitució de la garantia definitiva, per
import de 4.543,00€.

L’empresa SUARA SCCL ha donat compliment en temps i forma a l’esmentat requeriment

Fonaments de dret
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei

de Contractes de les Administracions Públiques.



• Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la llei.

• Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de  contractació
pública, en allò que no s’oposi a la Llei.

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

l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Adjudicar el contracte del servei d’habitatges d’inclusió social a favor de l’empresa

SUARA  SCCL,  amb NIF  F17444225,  pel  preu  de  noranta  mil  vuit-cents  seixanta  euros

(90.860,00€),  IVA  exclòs,  que  més  19.080,60€  en  concepte  d’IVA,  fan  un  total  de

109.940,60€, i un termini d’execució de dos anys, prorrogable fins a dos anys més

Segon.  -   Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de

109.940,60€, amb càrrec a l’aplicació 49.2311.22730 del pressupost i  amb la periodificació

següent:

Anualitat Import total, IVA exclòs IVA (21%) Import total, IVA inclòs

2019 26.500,33€ 5.565,07€ 32.067,4€

2020 45.430,00€ 9.540,30€ 74.970,30€

2021 18.929,67€ 3.975,23€ 22.904,9€

TOTAL 90.860,00€ 19.080,60€ 109.940,60€

Per als exercicis 2020 i 2021, aquesta resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els corresponents pressupostos.

Tercer.-  Designar com a responsable del contracte la Sra. M. Rosa Guixé Valls, directora de
l’àrea de Benestar.

Quart.- Requerir  l’adjudicatari  perquè  transcorregut  el  termini  dels  quinze  dies  hàbils
següents a la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell
Comarcal.

Sisè.- Publicar l’adjudicació i formalització del contracte al perfil del contractant del Consell
Comarcal.

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



RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la
interposició del recurs contenciós administratiu. La interposició del recurs especial en matèria
de contractació requerirà anunci previ mitjançant escrit presentat davant aquest òrgan de
contractació. El termini per presentar aquest anunci previ, així com per interposar el recurs
especial  en  matèria  de  contractació  pública,  serà  de  15  dies  hàbils,  a  comptar  des  de
l’endemà de la  data de  notificació  de  l’acord.  Un cop anunciat  prèviament  a  l’òrgan de
contractació la intenció d’interposar el recurs especial, la presentació de l’escrit d’interposició
del recurs haurà de fer-se en el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
amb seu a Barcelona, o en el  de l’òrgan de contractació.  Contra la resolució del recurs
especial en matèria de contractació només procedirà la interposició del recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació de la resolució.

-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el  termini  de dos mesos a comptar des del dia següent al  de la
recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,
Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de transport escolar sanitari d’una ambulància
tipus B per desplaçar un alumne de Roses al Centre d’educació especial Mare de Déu del
Mont, a Vilafant. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La Cap de l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal ha emès informe de data 23 d’abril de

2019 en què s’informa favorablement la contractació del servei de transport escolar sanitari

d’una ambulància tipus B per desplaçar un alumne de Roses al Centre d’educació especial

Mare de Déu del Mont, a Vilafant.

Per  part  del  Consell  Comarcal  s’estima procedent  la  contractació  d’aquest  servei  per  tal

d’assolir els objectiu que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és delegada i la prestació del servei està prevista a les

fitxes 10.1 i 10.2 del Programa d’Actuació Comarcal.

S’han incorporat a l’expedient el  plec de clàusules administratives particulars i  el  plec de

prescripcions tècniques.

El plec de clàusules administratives particulars ha estat informat favorablement pels serveis

jurídics de la corporació.

Existeix  crèdit  suficient  a  l’aplicació  35.3262.22799  del  vigent  pressupost  del  Consell

Comarcal.

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

- Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la llei

de Contractes de les Administracions Públiques.

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,

de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la llei.

- Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública,

en allò que no s'oposi a la llei.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d’Ensenyament proposa  a la Junta de Govern

l'adopció del següents



ACORDS

Primer.- Aprovar l’informe memòria de la Cap de l’àrea d’Ensenyament de data 23 d’abril de

2019.

Segon.- Iniciar  l’expedient de contractació del  servei  de transport  escolar  sanitari  d’una

ambulància tipus B per desplaçar un alumne de Roses al Centre d’educació especial Mare de

Déu del Mont, a Vilafant.

Tercer.- Aprovar  l’expedient de contractació del servei

Quart.-  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques  reguladors de la contractació de l’esmentat servei

Cinquè.- Convocar la licitació del servei de transport escolar sanitari d’una ambulància tipus

B per desplaçar un alumne de Roses al Centre d’educació especial Mare de Déu del Mont, a

Vilafant,  per procediment obert i tramitació ordinària,  amb un pressupost base de licitació

de 38.940,00€, IVA exempt, i una durada coincident amb el curs escolar 2019/2020 (de 12

de setembre de 2019 a 22 de juny de 2020), prorrogable per al curs escolar 2020/2021.

Sisè.- Autoritzar  la  despesa  derivada de  la  present  contractació  per  un import  total  de

38.940,00€  amb la periodificació següent:

Anualitat Import total, IVA exempt

2019 15.180,00€

2020 23.760,00€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici  2019 s’efectuarà

amb càrrec a la partida  35.3262.22799 del pressupost. Per als exercicis següents, aquesta

resta  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  les  aplicacions

pressupostàries corresponents.

Setè. Publicar  el  corresponent anunci de licitació en el  perfil  del  contractant del  Consell

Comarcal per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des del dia següent a la

data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per  a l’execució del present acord.

Novè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.



RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció  de la  notificació de la desestimació,  quan aquesta sigui  formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.

-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el  termini  de dos mesos a comptar des del dia següent al  de la
recepció d’aquesta notificació."

La consellera delegada de l'àrea d’Ensenyament,

Intervingut i conforme,
En dono fe,

L'Interventor, 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

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i plec de condicions tècniques que
han de regir la contractació agregada del contracte de subministrament de la llicència d’ús
d’un programa de comptabilitat energètica, mitjançant procediment obert simplificat amb
una pluralitat de criteris d’adjudicació.

Fets

1- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya, li  correspon
realitzar  activitats  i  prestar  serveis  públics  d'interès  supramunicipal.  Li  correspon  també
assegurar l'establiment i l'adequada prestació dels serveis municipals en el  territori de la
comarca i l'exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei de
l'organització comarcal  de Catalunya i  per la legislació de règim local  (art  85 del 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).

2- L’Agència  Comarcal  de  l’Energia  i  Clima realitza  actualment  el  servei  de comptabilitat
energètica a 40 municipis de la comarca i  gestiona un total  de 770 contractes d’energia
elèctrica.

3- La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals de
delegar  la  competència  de  licitar  la  contractació  d’aquest  servei  a  través  de  la  licitació
agregada amb d’altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la formalització d’un
conveni de col·laboració.

4- La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst
a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 10
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.

5- Per aquest motiu, en data 25 de setembre de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar
el conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per procedir a la licitació agregada per
a la contractació del subministrament del programa de comptabilitat i gestió energètica.

6- En data 12 d’abril de 2019 la Cap de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe memòria
favorable  a  l’aprovació  de  les  clàusules  administratives  particulars  i  plec  de  condicions
tècniques que han de regir la contractació agregada del contracte de subministrament de la
llicència d’ús d’un programa de comptabilitat energètica.



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

8- En data 25 d’abril  de 2019 els serveis jurídics d’aquest Consell Comarcal van informar
favorablement a l’aprovació de les clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació agregada del contracte de subministrament de la llicència d’ús d’un programa de
comptabilitat energètica.

Fonaments de dret

• Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per
RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública

• 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 de les administracions públiques

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 l’informe memòria emès en data 12 d’abril de 2019 per la Cap de l’àrea de

Medi Ambient

Segon.-  Aprovar  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  plec  de  condicions

tècniques que han de regir la contractació agregada del contracte de subministrament de la

llicència  d’ús  d’un  programa  de  comptabilitat  energètica,  mitjançant  procediment  obert

simplificat amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

Tercer.- Autoritzar  les  despeses  totals  per  un  import  de  6.713,52 €  a  l’aplicació

pressupostària  45.1722.22620  del  pressupost  vigent.  Alhora,  s’estableix  la  despesa

corresponent  al  10% de  les  possibles  modificacions  del  contracte  que  es  derivin  de  la

contractació distribuïda en les següents anualitats:

Anys Import 10%  possibles  modificacions
contracte

TOTAL

2019 3.739,30 € 373,93 € 4.113,23 €



2020 2.363,90 € 236,39 € 2.600,29 €

Total 6.103,20 € 610,32 € 6.713,52 €

Quart.- Autoritzar a la Diputació de Girona per efectuar esmenes no essencials en el text

dels plecs de clàusules administratives particulars que puguin sorgir al llarg de la licitació i

que siguin necessàries per tal d’impulsar la correcta licitació d’aquest contracte.

Cinquè.- Facultar  indistintament  el  president  i  el  gerent  perquè  realitzin  tants  actes  i

gestions com calguin per a l’execució del present acord.

Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Girona per tal que pugui continuar amb

el procediment de licitació agregada del contracte de subministrament.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la
interposició del recurs contenciós administratiu. La interposició del recurs especial en matèria
de contractació requerirà anunci previ mitjançant escrit presentat davant aquest òrgan de
contractació. El termini per presentar aquest anunci previ, així com per interposar el recurs
especial  en  matèria  de  contractació  pública,  serà  de  15  dies  hàbils,  a  comptar  des  de
l’endemà de la data fefaent de la publicació de l’acte impugnat en el Perfil de contractant. Un
cop anunciat prèviament a l’òrgan de contractació la intenció d’interposar el recurs especial,
la presentació de l’escrit d’interposició del recurs haurà de fer-se en el registre del Tribunal
Català  de  Contractes  del  Sector  Públic,  amb  seu  a  Barcelona,  o  en  el  de  l’òrgan  de
contractació.  Contra  la  resolució  del  recurs  especial  en  matèria  de  contractació  només
procedirà la interposició del recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució.

-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el  termini  de dos mesos a comptar des del dia següent al  de la
recepció d’aquesta notificació."

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 Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida de
residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Pau.

Fets

D’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i l’article 25 del Decret legislatiu
4/2003, de 4 denovembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya,  el  ConsellComarcal  pot  exercir  aquelles  competències  que  li  deleguin  els
municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell Comarcal pot
rebre la delegació de les competències en matèria de gestió de residus.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera, des del 2003, un projecte de Xarxa comarcal de
deixalleries i ofereix el servei de recollida de residus especials. Actualment la Xarxa comarcal
de deixalleries del Consell Comarcal de l’Alt Empordà està integrada per 27 municipis de la
comarca, comptant la deixalleria comarcal.

El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni
marc, que s’adapta a la nova normativa, i que regeix la delegació de competències per a la
recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.

L’Ajuntament de Pau va aprovar en sessió plenària del 27 de desembre de 2018 l’adhesió i el
conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i
l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.

Correspon a l’ens local aprovar les claúsules dels convenis en qué intervé o participa, d’acord
amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea de Medi Ambient.

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
delsens locals (ROAS).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
derègim local de Catalunya (TRLMRLC).
-  Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel  qual  s’aprova el  Text refós de la Llei
del’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei
9/2008, de10 de juliol.



- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus,

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  de delegació de competències per a la recollida de residus
especials o perillosos i l'adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Pau.

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 la Presidenta, Sra. Montserrat Mindan i Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.

Sísè.  Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Pau i  a l'Àrea de Medi  Ambient d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Josep M.Cervera i Pinart
En dono fe,
El Secretari,
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 Modificació de conveni entre el CCAE i l'AMPA Maria Àngels Anglada 3er
trimestre 2018-2019Modificació pel tercer trimestre del curs 2018-19 de la clàusula Tercera
del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'AMPA de l’escola
Maria Àngels Anglada (Figueres)

Fets

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegades, mitjançant conveni subscrit en data 18 de
juliol  de  2016  amb  el  Departament  d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  les
competències, entre d'altres, per a la gestió del menjador escolar en l'àmbit de la comarca,
d'acord amb el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador.

Atès que el Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 aprova el conveni de col·laboració tipus
entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  les  AMPES dels  centres  que  gestionen  els
menjadors de la comarca de l'Alt Empordà.

Atès que l'AMPA de l'Escola Maria Àngels Anglada (Figueres) té signat aquest conveni.

Atès  que en  data  9  d’abril  de  2019,  amb registre  d’entrada  2019/3669 el  Departament
d'Ensenyament  ens  comunica  mitjançant  administració  electrònica  que  en  l'Addenda  del
Conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà s'introduirà una partida especifica per la contractació de monitoratge per atendre
l'alumnat NEE (necessitats educatives especials) que faci ús del servei de menjador pel curs
2018-19 a l'Escola Maria Àngels Anglada (Figueres).

Atès que en la clàusula tercera d'aquest conveni explicita que “ l'AMPA es farà càrrec de la
contractació del  personal  de cuina i  neteja,  així  com dels  monitors  d'atenció directa per
atendre els comensals”. S'ha d'afegir en aquesta clàusula el següent paràgraf: “tanmateix pel
curs  2018-19  es  farà  càrrec  de  la  contractació  d'un  monitor  suplementari  per  atendre
l'alumnat  NEE.  A  Aquests  efectes  el  Consell  Comarcal  transferirà  al  AMPA  l'import
corresponent a justificar segons assistència del alumne al menjador escolar”

L'escola que necessita monitoratge per alumne NEE pel curs 2018-19 és l'escola Maria Àngels
Anglada (Figueres) .

Vist l’informe favorable de la Cap d’Àrea de Cultura i Ensenyament on proposa Modificació de
conveni entre el CCAE i l'AMPA Maria Àngels Anglada 3er trimestre 2018-2019Modificació pel
tercer trimestre del curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'AMPA de l’escola Maria Àngels Anglada (Figueres) .

Vist l’informe jurídic en el qual es proposa la modificació de conveni entre el CCAE i l'AMPA
Maria Àngels Anglada 3er trimestre 2018-2019Modificació pel tercer trimestre del curs 2018-
19 de la clàusula Tercera del conveni  de col·laboració entre el  Consell  Comarcal  de l'Alt
Empordà i l'AMPA de l’escola Maria Àngels Anglada (Figueres).



Vist la proposta de la consellera on proposa Modificació de conveni entre el CCAE i l'AMPA
Maria Àngels Anglada 3er trimestre 2018-2019Modificació pel tercer trimestre del curs 2018-
19 de la clàusula Tercera del conveni  de col·laboració entre el  Consell  Comarcal  de l'Alt
Empordà i l'AMPA de l’escola Maria Àngels Anglada (Figueres) .

Fonaments de dret

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

Primer.-Modificar pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'AMPA de l'Escola Maria Àngels Anglada (Figueres). On
diu que “ l'AMPA es farà càrrec de la contractació del personal de cuina i neteja, així com dels
monitors d'atenció directa per atendre els comensals”. S'ha d'afegir en aquesta clàusula el
següent paràgraf i ha de dir: “tanmateix pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació
d'un monitor suplementari per atendre l'alumnat NEE. A Aquests efectes el Consell Comarcal
transferirà  al  AMPA  l'import  corresponent  a  justificar  segons  assistència  del  alumne  al
menjador escolar” segons Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol.

Segon.-  Facultar  indistintament a la presidenta i  el  gerent perquè realitzin  tants  actes i
gestions com calguin per executar el present acord.

Tercer.-  Autoritzar  i  disposar  una  despesa  d'una  despesa  de  1.640,00€  amb  càrrec  a
l'aplicació 35.3263.48000 del pressupost de 2019, corresponent al període del 23 d’abril al 21
de juny de 2019, a l'AMPA abans esmentada.

Quart.- Notificar aquest acord a l’AMPA de l'Escola Maria Àngels Anglada i a l’Àrea de Serveis
econòmics d’aquest Consell Comarcal, per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La Consellera delegada de l'àrea d’Ensenyament

Sònia Martinez Juli

Intervingut i conforme,  En dono fe,
L'Interventor,  El Secretari,
Ernest Ruiz i Garcia                                           Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  contracte de les obres de Naturalització de l’entorn de la muralla de
ponent de la Ciutadella de Roses, que s’inclou en l’Operació (GO03-000830) de «Conservació,
foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’alt Empordà, en el marc del PO
FEDER 2014-2020 , eix 6, convocatòria regulada per l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març».

Fets

Atès que en data 26 de maig de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Roses, per a la gestió i execució de les accions
del projecte que afecten a l’obra de Naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de la
Ciutadella de Roses, i amb data 27 de desembre de 2017 es va signar l’addenda a l’esmentat
conveni, actuació inclosa en l’Operació.

Atès que en data 27 de novembre de 2018 es va signar el contracte amb «EXCAVACIONES
AMPURDAN 2000 SL» per l'execució de les obres corresponents al projecte per un import de
309.150,75€,  IVA  exclòs,  que  més  64.921,66€  en  concepte  d’IVA,  fan  un  total  de
374.072,41€.

Atès que en data 16 de gener de 2019 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i el
termini del contracte és de 3 mesos a partir de la seva signatura.

Vist l’informe tècnic emès pel Director Facultatiu de l’obra, el Sr. Carles Victòria Planas i amb
el vistiplau de la Cap dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sra. Trinitat
Bonaterra Batlle,  que justifica  l'endarreriment  de les  obres  degut  a  l'aparició  d'una sèrie
d'aspectes  no  contemplats  en  el  projecte  inicial  després  de  la  realització  de  les  cates
preliminars, tal com una línia de mitja tensió, un tub de sobreeixidor del dipòsit d'aigua i unes
línies de baixa tensió.

Atesa la sol·licitud de pròrroga de data 24 d’abril de 2019 amb RE 4149 per part de l’empresa
adjudicatària de les obres, «EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL», per finalitzar les obres el
15 de juliol de 2019.

Atès l’informe favorable de les Caps d’Àrea de Turisme i de Serveis Tècnics.

Fonaments de dret

• Conveni el 26 de maig de 2016 i Addenda al conveni signada el 22 de desembre de 2017
entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Roses, per a la gestió i execució
de les obres.
• 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).



• PGOU de Roses, juliol 1993
• Pla Director de la Ciutadella de Roses de 1993
• 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).
• Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.

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

ACORD

Primer.- Aprovar la pròrroga per finalitzar les obres el 15 de juliol de 2019, sol·licitada en
l’execució de l’actuació en l’obra de Naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de la
Ciutadella  de  Roses,  actuació  inclosa  dins  del  «Projecte  de  Conservació,  foment  i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’alt Empordà, PO FEDER 2014-2020 , eix
6 (GO03-000830)».

Segon.-  Notificar  l’esmentat  acord a l’Ajuntament  de Roses,  al  Servei  d’Intervenció  i  de
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,
En dono fe,
El Secretari,
Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a sol·licitud d'una subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per a
l'execució de la fase 2 de construcció del Centre de tractament de Residus de l'Alt Empordà
situat al municipi de Pedret i Marzà.

Fets

1.- En data 10 de setembre de 2008, es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’ARC per tal de donar compliment al compromís adquirit per
l’ARC en relació al finançament de les actuacions necessàries per a la millora i optimització de
les infraestructures existents, així com les de nova actuació, que queden recollides en el Pla
Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya.

2.- Tal i com s'indica al pacte quart del conveni de finançament inicial, el termini d'execució
de les actuacions objecte de la subvenció era el 31 de desembre de 2011 i la data límit de
justificació de les esmentades actuacions subvencionades és fins el 31 de desembre de 2024.
El  pagament  de  l'import  subvencionat  s'efectuarà  prèvia  justificació  per  part  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà de les actuacions justificades mitjançant originals o fotocòpies
compulsades  de  les  factures  i/o  certificats  d'obra  corresponents  a  les  actuacions
subvencionades pel conveni, un cop informades favorablement per l'Agència de residus de
Catalunya.

3- La segona addenda del  conveni de finançament signada el  20 de novembre de 2014
establia  com  a  termini  d'execució  de  les  actuacions  objecte  de  la  subvenció  el  31  de
desembre de 2018. La data límit de justificació no varia respecte el conveni.

4.- Que d'acord amb el pacte primer de la 3a addenda signada el 30 de març de 2015 del
conveni de finançament per a l'execució de les citades instal·lacions, que modifica el pacte
tercer del conveni inicial, el pressupost total màxim de les actuacions objecte del conveni és
de  36.745.836,08  €  IVA  inclòs.  També  s'inclouen  les  instal·lacions  que  són  objecte  del
conveni i que han de configurar en Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà i que
són:

• Un edifici administratiu de coordinació i comunicació del Centre de tractament de residus.
• Una deixalleria comarcal entesa com a centre de gestió i coordinació de les deixalleries de
la Xarxa comarcal de deixalleries.
• Una planta de desballestament de residus voluminosos i preparació per al seva valorització.
• La planta de compostatge de FORM i la planta de tractament de la fracció resta previ a la
disposició.
•  L'ampliació  del  dipòsit  controlat  per  a  la  disposició  dels  residus  que  no  puguin  ser
valoritzats.
5.- El pressupost inclou l'execució material de les obres i instal·lacions, que es desglossa en
costos de subministrament d'equips, obra civil,  instal·lacions generals, posada en servei i
proves per al  conjunt d'infraestructures previstes en l'àmbit del  Centre de tractament de
residus, així com d'altres infraestructures i serveis



necessaris  per  a  la  seva  complerta  execució.  S'inclouen  també  les  despeses  generals  i
benefici industrial, despeses de campanyes d'informació i comunicació del projecte, despeses
financeres derivades i imprevistos relacionats amb l'execució de els actuacions.

6.- El mes de febrer de 2018 es va fer una previsió tècnica de les actuacions que caldria fer
en el marc del projecte de construcció i posada en funcionament del CTR i es va preveure
que no es podria justificar la totalitat de les actuacions el 31 de desembre de 2018, a la
finalització del conveni. Per la qual cosa es va sol·licitar una pròrroga del conveni, que no ha
estat concedida.

7.-  Per tal  de justificar  dintre del  conveni  vigent les  actuacions realitzades fins  a  31 de
desembre  de  2018,  el  Consell  Comarcal  ha  tramitat  les  corresponents
certificacions/justificacions de factures que consten a l'informe tècnic.

8.- Que la quantitat total justificada dins el conveni vigent fins a 2018 és de 27.176.173,58€
segons el següent detall:

ACTUACIÓ

PRESSUPOST CERTIFICAT ( IVA
inclòs)
Construcció de la planta de resta i compostatge 24.270.959,78€
Despeses administratives 542.495,72 €
Ampliació de l'abocador comarcal 2.192.774,64€
Subministrament d'equips deixalleria, mobiliari i equips
de so i vídeo i informàtics CTR2 35.453,71€
Gestió informàtica 43.954,46€
Redacció de projectes i direccions obra ( sense plantes
de tractament)
62.950,14€
Comunicació 27.585,13€
Total conceptes previstos 27.176.173,58 €

9.- Que no s'ha executat la totalitat del  projecte de construcció tal  i  com s'havia previst
inicialment i part de la construcció que resta per executar està suspesa temporalment per a
manca de finançament.

10.-  Que la  previsió  de  pressupost  de  la  part  no executada a  data d'avui  es  detalla  al
document tècnic adjunt.

11.- Que en data 9 de maig de 2019 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre l’informe
favorable a la sol·licitud d’una subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya per a l'execució
de la fase 2 de construcció del Centre de tractament de Residus de l’Alt Empordà.

Fonaments de dret
• Llei 38/2003, de 17 novembre, General de subvencions.
• 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 iserveis
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).
•  El  Decret  legislatiu  1/2009,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  text  refòs  de  la  llei
reguladora de residus.

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 liquidació del conveni de finançament per a la construcció del Centre de
tractament de residus de l'Alt Empordà en la quantitat de 27.176.173.58€, que inclou totes
les actuacions realitzades fins el 31 de desembre de 2018. Per tant, el Consell Comarcal no
presentarà cap més factura a càrrec de la subvenció que no estigui inclosa en el quadre que
consta a l'informe tècnic.

Segon.- Aprovar el document tècnic que inclou les memòries valorades de les actuacions a
executar en la fase 2 de construcció del Centre de tractament de residus per un valor total de
5.422.539,30€ ( IVA inclòs) i que es resumeixen en:

ACTUACIÓ PRESSUPOST ( IVA inclòs)
Deixalleria comarcal i centre administratiu ( CTR2) 3.018.950,00 €
Caseta control i magatzem bicis i barreres 209.389,01€
Tancament façana nord 139.776,12€
Passarella circuit de visites circuit visites 100.822,92€
Basses de pluvials 142.119,91€
Premsa 800.000,00€
Protecció avifauna 30.090,28€
Canalització cuneta banda nord 29.975,84€
Adequació entorns 50.000,00€
Subministrament  d'equips  deixalleria,  mobiliari  i  equis  de  so  i  vídeo  i  informàtics  CTR2
770.764,93€
Gestió informàtica 25.075,28€
Redacció de projectes i direccions obra ( sense plantes de tractament) 25.949,84€
Comunicació 79.625,17€
Total conceptes previstos 5.422.539,30€

Tercer.-  Aprovar  la  sol·licitud  de  subvenció  a  l'Agència  de  Residus  de  Catalunya  una
subvenció de  5.422.539,30 €  per a l'execució de la fase 2 de construcció del Centre de
tractament de  residus, actuacions de la qual queden detallades al document tècnic adjunt.

Quart-Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera
sessió que se celebri.



Cinquè.-Notificar-ho a l'Agència de Residus de Catalunya i a l'Àrea d'intervenció de fons del
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

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

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 Muñoz Cameo


