
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Sol·licitud de finançament, de la primera pròrroga, de l’AODL Comarcal de Comerç, en el

marc  de  la  convocatòria  de  Programes  de  Desenvolupament  Local,  del  Servei  Públic

d’Ocupació de Catalunya, per a l’anualitat 2019, per dur a terme el Pla de Treball de l’AODL

Comarcal  de Comerç per implementar el  Projecte de desenvolupament comercial  de la

comarca de l’Alt Empordà.

Fets

Cal  demanar  la  primera  pròrroga  al  programa AODL,  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de
Catalunya, per seguir amb els  treballs  engegats  a l’anualitat  2018 en relació al  Pla de
Treball de l’AODL Comarcal de Comerç per implementar el Projecte de desenvolupament
comercial de la comarca de l’Alt Empordà.

Es tracta d’un projecte conjunt que duen a terme el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els
Ajuntaments de Figueres, Castelló d’Empúries, la Jonquera, Llançà, Roses i l’Escala.

L’Ajuntament de l’Escala participa per primera vegada, en la proposta d’enguany.

S’adjunta informe favorable de la cap de l’ àrea de Promoció Econòmica.

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).

• Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament
local. Modificada per l’ordre TSF/134/2019.

• Ordre TSF/134/2019, de 10 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades als Programes de suport al desenvolupament local



• Resolució TSF/2219/2019, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2019  per  a  la  concessió  de  subvencions  destinades  a  les  pròrrogues  dels  agents
d'ocupació i desenvolupament local

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Aprovar  el  pla  de  treball  de  l’AODL  Comarcal  de  Comerç,  per  implementar  el
Projecte de desenvolupament comercial de la comarca de l’Alt Empordà, que s’adjunta com a
document annex 1.

Segon.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al codi ètic, que figura a
l’annex 2 a Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament
local. Aquest codi ètic s’adjunta com a document annex 2.

Tercer.- Sol·licitar al  Servei  Públic d’Ocupació de Catalunya, l’import de 36.000,00 € per
finançar la primera pròrroga de l’AODL Comarcal de Comerç, per implementar el Projecte de
desenvolupament comercial de la comarca de l’Alt Empordà, en el marc de la convocatòria de
programes de desenvolupament local segons la resolució  TSF/2219/2019.

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

Cinquè.- Facultar al gerent de la corporació perquè realitzi tants actes i gestions com calguin
per dur a terme el present acord.

Sisè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i als
representants dels Ajuntaments de Figueres, Castelló d’Empúries, Llançà, la Jonquera, Roses
i l’Escala.
Setè.- Comunicar aquest acord a l’àrea de RRHH i d’Intervenció del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.

RECURSOS

Contra aquesta resolució,  que posa fi  a  la  via  administrativa,  s’haurà d'interposar recurs

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de

dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha

dictada  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  del  dia  hàbil  següent  a  la  recepció

d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El president,
En dono fe

El secretari,

Sònia Martínez Juli                                                            Francisco Luis Muñoz Cameo



DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu  al  Conveni  de Cooperació  Educativa entre l'IES Cendrassos i  el  Consell

Comarcal de l'Alt Empordà 

Fets

1- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha mostrat, en nombroses ocasions, la voluntat de
cooperar  en  la  formació  d’estudiants,  i  compta  amb  personal  de  provada  experiència  i
capacitació laboral i professional per exercir tasques docents de tutorització.

2- L’IES Cendrassos ha expressat el seu interès per formalitzar un conveni de pràctiques
acadèmiques per tal que els seus alumnes, en concret l’alumne Juan José Gómez Villegas,
s’apropin a la realitat social, educativa, professional i laboral per dotar-los de les habilitats i
recursos per al futur exercici de la professió.

3- L'objecte del conveni és el d’establir les condicions sobre les quals s’han de desenvolupar
les pràctiques acadèmiques que l’estudiant ha de dur a terme per a la seva formació. Les
pràctiques han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant
per tal de proporcionar-li una formació complerta i integral.

4.-  L’alumne,  Juan  José  Gómez  Villegas,  amb  DNI  41568212J  realitzarà  el  període  de
pràctiques de dilluns a divendres en horari de matins de 9h a 13h des del dia 14/10/2019. El
nombre  total  d’hores  de  pràctiques  externes  serà  de  350 i  el  lloc  serà  l’àrea  de  Noves
Tecnologies del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

5.- Segons l’informe favorable emès per el tècnic del departament d’informàtica en data 07
d’octubre de 2019 d’acord a aprovar l’acord de col·laboració entre el CCAE i l’IES Cendrassos
per tal que l’alumne Juan José Gómez Villegas de SMX (Sistemes microinformàtics i xarxes)
pugui dur a terme les pràtiques acadèmiques a l’Àrea de Noves Tecnologies del CCAE.

Fonaments de dret

• Article 58 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques

• Reial  Decret  592/2014,  de  11  de  juliol,  en  el  que  es  regulen  les  pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

• Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant
universitari.

• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern

• Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.



RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer: Aprovar  el  conveni  de  cooperació  educativa  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà i l’IES els Cendrassos per a la realització de pràctiques de l’alumne de SMX, Juan
José Gómez Villegas, amb DNI 41568212J 

Segon:  Establir que l’inici del període de pràctiques serà el dia 10 d’octubre del 2019 en
horari de matins de 09.00h-13.00h

Tercer: Designar com a tutor de l’alumne en pràctiques al sr. José Luís Hernández Martín,
que exerceix d’auxiliar tècnic informàtic al departament de Noves Tecnologies del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.

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

Cinquè: Publicar el text íntegre del conveni al DOGC, tal com preveu l’article 110.3 de la Llei
26/2010, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de
Catalunya.

Sisè: 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.

Setè: Notificar aquesta resolució a l’IES Cendrassos i a l’estudiant en pràctiques, Juan José
Gómez Villegas, per al seu coneixement i als efectes adients.

Vuitè: Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez Juli, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calguin per executar els
presents acords.

Novè: Sotmetre aquesta resolució a la ratificació de la Junta de Govern del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà en la propera sessió que se celebri.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La presidenta,                                                                       En dono fe

El secretari,

Sònia Martínez Juli
                                                                                           Francisco Luis Muñoz Cameo



DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a l’aprovació del pla de treball de l Agent d'Ocupació i Desenvolupament

Local  (en  endavant  AODL)  comarcal  per  promocionar  i  dinamitzar  els  sectors  i  espais

industrials de l’Alt Empordà, i  sol.licitar finançament al  programa AODL, del Servei Públic

d'Ocupació de Catalunya.

Fets

Els  representants  tècnics  i  polítics  dels  Ajuntaments  de  Figueres,  Castelló  d’Empúries,  la
Jonquera, Vilamalla i Roses han expressat la necessitat de compartir un projecte comarcal
per promocionar i dinamitzar els sectors i espais industrials de l’Alt Empordà.

Atès que s’emmarca en els objectius del programa AODL, del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, s’ha preparat una candidatura per optar al seu finançament.

S’adjunta  al present decret l’informe favorable de la cap de Promoció Econòmica.

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).

• Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
Modificada per l’ordre TSF/134/2019..

• Ordre TSF/134/2019, de 10 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de
juliol,  per  la  qual  s'aproven les  bases  reguladores per a  la  concessió de  subvencions
destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

• Resolució TSF/2233/2019, de 6 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019
per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d'ocupació
i desenvolupament local.



RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.-  Aprovar pla de treball de l´Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)

comarcal  per  implementar  el  projecte  de  promoció  i  dinamització  dels  sectors  i  espais

industrials de l’Alt Empordà, que s’adjunta com a document annex 1

Segon.-  Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al codi ètic, que figura a

l’annex 2 a Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores

per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament

local. Aquest codi ètic s’adjunta com a document annex 2

Tercer.- Sol·licitar al Servei  Públic d’Ocupació de Catalunya, l’import de 36.000,00 € per

finançar la contractació d’un/a AODL Comarcal de Comerç, per implementar el projecte de

promoció i dinamització dels sectors i espais industrials de l’Alt Empordà, en el marc de la

convocatòria de programes de desenvolupament local segons la resolució  TSF/2233/2019.

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

ratificació.

Cinquè.- Facultar al gerent de la corporació perquè realitzi tants actes i gestions com calguin

per dur a terme el present acord.

Sisè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i als

representants dels Ajuntaments de Figueres, Castelló d’Empúries, la Jonquera, Vilamalla i

Roses.

Setè.-Comunicar aquest acord a l’àrea de RRHH i d’Intervenció del Consell Comarcal de l’Alt

Empordà.

RECURSOS

Contra aquesta resolució,  que posa fi  a  la  via  administrativa,  s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  del  dia  hàbil  següent  a  la  recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El president,
  En dono fe

    El secretari,

Sònia Martínez Juli                                                                   Francesca Falcó i Roig



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

selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus

municipals  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  l'ajuntament  Castelló

d'Empúries.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de  recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article  42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

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  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d’organització  comarcal  de
Catalunya,  el Consell Comarcal 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 passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix  la  delegació de competències per a  la  recollida selectiva de les  fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments
de la comarca.

L’Ajuntament de Castelló d'Empúries, en sessió plenària del 29 d'abril de 2019 va aprovar
el conveni de delegació de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals.

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  i  l'informe  jurídic  emés  en
l'aprovació del conveni marc i que vincula a tots els convenis que es derivin del mateix.

Fonaments de dret
- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei
9/2008, de 10 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:

Primer.- Aprovar  el  conveni  per  a  la  delegació  de  les  competències  per  a  la  recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  l'ajuntament  de  Castelló
d'Empúries.

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. Sònia Martínez i Juli,  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  Castelló  d'Empúries  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,
Ell Secretari,

                                                                                                               Francisco Luis
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
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament Navata.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de  recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de bases de règim local i l'article  42 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

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  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d’organització  comarcal  de
Catalunya,  el Consell Comarcal 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 passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que
regeix  la  delegació de competències per a  la  recollida selectiva de les  fraccions d’envasos
lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments
de la comarca.

L’Ajuntament de Navata, en sessió plenària del 24 de juliol de 2019 va aprovar el conveni de
delegació de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-
cartró i envasos de vidre dels residus municipals.

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  i  l'informe  jurídic  emés  en
l'aprovació del conveni marc i que vincula a tots els convenis que es derivin del mateix.

Fonaments de dret
- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei
9/2008, de 10 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:

Primer.- Aprovar  el  conveni  per  a  la  delegació  de  les  competències  per  a  la  recollida
selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Navata.

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. Sònia Martínez i Juli,  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 Navata 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 GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Cistella.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers,
paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus.

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 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  el Consell Comarcal 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 passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que regeix la delegació
de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca.

L’Ajuntament de Cistella, en sessió plenària del 27 de maig de 2019 va aprovar el conveni de delegació de
competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
dels residus municipals.

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 i l'informe jurídic emés en l'aprovació del conveni
marc i que vincula a tots els convenis que es derivin del mateix.

Fonaments de dret
- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei 9/2008, de 10

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
següents ACORDS:



Primer.- Aprovar el  conveni per a la delegació de les  competències per a la recollida selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Cistella.

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. Sònia Martínez i Juli, 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 Cistella 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 GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Palau de Santa Eulàlia.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers,
paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus.

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 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  el Consell Comarcal 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 passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que regeix la delegació
de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca.

L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, en sessió plenària del 29 de novembre de 2018 va aprovar el
conveni de delegació de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-
cartró i envasos de vidre dels residus municipals.

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 i l'informe jurídic emés en l'aprovació del conveni
marc i que vincula a tots els convenis que es derivin del mateix.

Fonaments de dret
- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei 9/2008, de 10

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
següents:



ACORDS

Primer.- Aprovar el  conveni per a la delegació de les  competències per a la recollida selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Palau de Santa Eulàlia.

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. Sònia Martínez i Juli, 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 Palau de Santa Eulàlia 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 GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les

fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell

Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament Santa Llogaia d'Àlguema.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers,
paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus.

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 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  el Consell Comarcal 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 passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que regeix la delegació
de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca.

L’Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema, en sessió plenària del 6 d'agost de 2019 va aprovar el conveni
de delegació de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i
envasos de vidre dels residus municipals.

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 i l'informe jurídic emés en l'aprovació del conveni
marc i que vincula a tots els convenis que es derivin del mateix.

Fonaments de dret
- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei 9/2008, de 10

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
següents:



ACORDS

Primer.- Aprovar el  conveni per a la delegació de les  competències per a la recollida selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema.

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. Sònia Martínez i Juli, 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 Santa Llogaia d'Àlguema 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 GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament Bàscara.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers,
paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus.

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 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  el Consell Comarcal 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 passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que regeix la delegació
de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca.

L’Ajuntament de Bàscara, en sessió plenària del 11 de juliol de 2019 va aprovar el conveni de delegació de
competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
dels residus municipals.

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 i l'informe jurídic emés en l'aprovació del conveni
marc i que vincula a tots els convenis que es derivin del mateix.

Fonaments de dret
- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei 9/2008, de 10

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
següents:



ACORDS

Primer.- Aprovar el  conveni per a la delegació de les  competències per a la recollida selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Bàscara.

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. Sònia Martínez i Juli, 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  Bàscara  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 GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament VILAFANT.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers,
paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus.

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 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  el Consell Comarcal 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 passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que regeix la delegació
de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca.

L’Ajuntament de VILAFANT, en sessió plenària del 24 de juliol de 2019 va aprovar el conveni de delegació
de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
dels residus municipals.

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 i l'informe jurídic emés en l'aprovació del conveni
marc i que vincula a tots els convenis que es derivin del mateix.

Fonaments de dret
- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei 9/2008, de 10

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:



Primer.- Aprovar el  conveni per a la delegació de les  competències per a la recollida selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de VILAFANT.

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. Sònia Martínez i Juli, 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  VILAFANT 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 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 Cistella.

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 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  el Consell Comarcal 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 Cistella va aprovar en sessió plenària del 29 d'octubre 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 i l'informe jurídic emés en l'aprovació del conveni
marc i que vincula a tots els convenis que es derivin del mateix.

Fonaments de dret
-      Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions púpliques.
-      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).
- Llei 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei 9/2008, de 10

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
Cistella.

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. Sònia Martínez i Juli, 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 Cistella 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 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 NAVATA.

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 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  el Consell Comarcal 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 Navata va aprovar en sessió plenària del 22 de maig de 2019 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 i l'informe jurídic emés en l'aprovació del conveni
marc i que vincula a tots els convenis que es derivin del mateix.

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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei 9/2008, de 10

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
Navata.

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. Sònia Martínez i Juli, 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 Navata 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  l’acceptació de la subvenció al Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de

Girona (DIPSALUT) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i

Comunitat. Per l’any 2019-2020.

Fets

1. Edicte d'aprovació de les bases específiques de subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens
locals  supramunicipals  i  les  entitats  sense  ànim de lucre  (ONL)  per  al  finançament  de  dispositius  que
responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat. per a l’any 2019-2020, publicat en el BOP de
Girona número 56 de data 20 de març de 2019.

2.  Edicte  de  convocatòria  de  subvencions  de  suport  econòmic  als  ajuntaments,  als  ens  locals
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin
als objectius del programa Benestar i Comunitat, publicat en el BOP de Girona número 83 de data 30 d'abril
de 2019.

3.L’Àrea de Benestar Social d'aquest Consell Comarcal va participar en aquesta convocatòria amb el projecte
elaborat que porta el nom "L’Alt Empordà, Una Comarca Inclusiva amb Salut i Sostenible".

4. En data 1 de juliol de 2019 es publica l’edicte sobre la resolució de la consessió de subvencions de la
convocatòria de suport econòmic per al finaçament del programa Benestar i Comunitat per a l’any 2019-
2020, en el qual s’atorga al Consell Comarcal de l’Alt Empordà una subvenció per import de 107.845,39€.

5.La Directora Tècnica de l’Àrea de Benestar Social en data 23 de setembre de 2019, va emetre informe
favorable a l’acceptació de la subvenció abans esmentada.

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).

- Resolució de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, als ens supramunicipals i els seus ens

dependents i  les entitats  sense ànim de lucre per al  finançament de dispositius que responguin als

objectius del programa Benestar i comunitat per a l’any 2019-2020. Girona Organisme Autònom de Salut

Pública de Diputació de Girona (Dipsalut)

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

següent



ACORD

Primer.- Acceptar la subvenció  atorgada per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de

Girona (DIPSALUT), en el marc de la convocatòria de suport econòmic per al fianaçament del programa

Benestar i Comunitat per a l’any 2019-2020.

Segon.-  Consignar  l’ingrès  d’aquesta  subvenció  per  import  de  107.845,39€  a  l’aplicació  pressupostària

d’ingressos 40.46110 Dipsalut.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal per al seu

coneixement i als efectes legals adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

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 la contractació dels serveis de publicitat institucional amb Noves Edicions Empordaneses

SLU.-Pròrroga.-

Fets
La Junta de  Govern,  en sessió  de data 10  d’octubre  de  2017,  va adjudicar  el  contracte del  servei  de
publicitat institucional del Consell Comarcal al setmanari Hora Nova a favor de l’empresa Noves Edicions
Altempordaneses SLU, amb NIF núm. B17736448, pel preu de 10.660,00€ anuals, IVA exclòs (12.898,60€,
IVA inclòs).
 
El contracte es va formalitzar en data 20 d’octubre de 2017 i la seva durada era de dos anys a comptar des
del dia 1 de novembre de 2017, amb possibilitat d’una pròrroga anual.

En data 31 d’octubre de 2019 finalitza el termini d'execució del contracte

El  gerent  del  Consell  Comarcal,  en data 7 d’octubre de 2019, ha emès informe en el  qual  proposa la
pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis objecte del contracte.

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 del servei de comunicació  proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent

ACORD

Primer.  -   Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del servei de publicitat
institucional  subscrit  amb  l’empresa  Noves  Edicions  Altempordaneses  SLU,  de  manera  que  els  efectes
administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l’1 de novembre de  2019 fins al 31 d’octubre de
2020.

Segon.  -    Autoritzar i disposar una  despesa  màxima  de 1.776.67€, IVA exclòs (2.149,77€, IVA inclòs), per
a l’exercici  2019, amb càrrec a la partida 20.9201.22699 del  pressupost.  I,   per a l’exercici  2020, una
despesa màxima de 8.883,33€,IVA exclòs (10.748,83€, IVA inclòs), amb càrrec a la partida 20.9201.22602,
de forma  condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.

Tercer.- Donar-ne  trasllat  a  l'interessat,  així  com també  a  l'àrea  administrativa  d'Intervenció  de  Fons
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- 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:

- 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.»

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat
de comunicació 

Josep M. Bernils Vozmediano

En dono fe
El secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  dels  serveis  de  publicitat  institucional  amb Editorial  l'Empordà SLU.-

Pròrroga.-

Fets

La Junta de Govern, en sessió de data 26 de setembre de 2017, va adjudicar el contracte del servei de
publicitat institucional del Consell  Comarcal al  setmanari  de l’Alt Empordà a favor de l’empresa Editorial
l’Empordà SLU, amb NIF núm. B17091711, pel preu de 10.816,00€ anuals, IVA exclòs (13.087,36€, IVA
inclòs).
 
El contracte es va formalitzar en data 20 d’octubre de 2017 i la seva durada era de dos anys a comptar des
del dia 1 de novembre de 2017, amb possibilitat d’una pròrroga anual.

En data 31 d’octubre de  2019 finalitza el termini d'execució del contracte

El  gerent  del  Consell  Comarcal,  en data 7 d’octubre de 2019, ha emès informe en el  qual  proposa la
pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis objecte del contracte.

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 del servei de comunicació proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent

ACORD

Primer.  -   Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del servei de publicitat
institucional subscrit amb l’empresa Editorial  L’Empordà SLU, de manera que els efectes administratius i
econòmics de la pròrroga  seran des de l’1 de de novembre de  2019 fins al 31 d’octubre de 2020.

Segon.  -    Autoritzar i disposar una  despesa  màxima  de 1.802,67€, IVA exclòs (2.181,23€, IVA inclòs), per
a l’exercici 2019, amb càrrec a la partida 20.9201.22699 del pressupost. I, per a l’exercici 2020, una despesa
màxima de 9.013,33€, IVA  exclòs (10.906,13€, IVA inclòs), amb càrrec a la partida 20.9201.22602, de
forma  condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.

Tercer.- Donar-ne  trasllat  a  l'interessat,  així  com també  a  l'àrea  administrativa  d'Intervenció  de  Fons
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- 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:

- 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.»

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat
de comunicació, 

Josep M. Bernils Vozmediano

En dono fe
El secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  contractació  dels  serveis  de  publicitat  institucional  amb  el  Sr.  Òscar  Juan  Carrés.-

Pròrroga

Fets
La Junta de  Govern,  en sessió  de data 10  d’octubre  de  2017,  va adjudicar  el  contracte del  servei  de
publicitat institucional del Consell Comarcal a la revista Mira’m a favor del Sr. Òscar Juan Carrés, amb NIF
núm. 77990475M, editor de la revista, pel preu de 4.200,00€ anuals, IVA exclòs (5.082,00€, IVA inclòs).
 
El contracte es va formalitzar en data 20 d’octubre de 2017  i la seva durada era de dos anys a comptar des
del dia 1 de novembre de 2017, amb possibilitat d’una pròrroga anual.

En data 31 d’octubre de 2019 finalitza el termini d'execució del contracte

El  gerent  del  Consell  Comarcal,  en data 7 d’octubre de 2019, ha emès informe en el  qual  proposa la
pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis objecte del contracte.

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 del serveis de comunicació proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent

ACORD

Primer.  -   Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del servei de publicitat
institucional subscrit amb el Sr. Òscar Juan Carrés, editor de la revista Mira’m, de manera que els efectes
administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l’1 de  novembre de 2019 fins al 31 d’octubre de
2020.

Segon.  -    Autoritzar i disposar una  despesa  màxima  de 700,00€, IVA exclòs ( 847,00€, IVA inclòs), per a
l’exercici 2019, amb càrrec a la partida 20.9201.22699 del pressupost. I,  per a l’exercici 2020,  una despesa
màxima de 3.500,00€, IVA  exclòs (4.235,00€, IVA inclòs), amb càrrec a la partida 20.9201.22602, de forma
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.

Tercer.- Donar-ne  trasllat  a  l'interessat,  així  com també  a  l'àrea  administrativa  d'Intervenció  de  Fons
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- 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:



- 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.»

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat
de comunicació 

Josep M. Bernils Vozmediano

En dono fe
El secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN 

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de tallers de gimnàstica per a persones grans. a) Aprovació de
l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La Cap de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 30 de setembre de

2019 en què s’informa favorablement la contractació del servei de tallers de gimnàstica  per a  persones

grans de més de 60 anys en el marc de les activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies de la

comarca de l’Alt Empordà

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

que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte d’aquest contracte és una competència delegada, prevista al 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.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
• Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat  per RD 1098/2001,

de 12 d’octubre.

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

ACORDS

Primer.- Aprovar l’informe memòria de la Cap de l’àrea de Benestar de data 30 de setembre  de 2019.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de tallers de gimnàstica  per a  persones grans en el

marc de les activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies de la comarca de l’Alt Empordà.

Tercer.-  Aprovar l’expedient de contractació del servei de de tallers de gimnàstica  per a  persones grans

en el marc de les activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies de la comarca de l’Alt Empordà.

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 de tallers de gimnàstica  per a  persones grans en el marc de les

activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies de la comarca de l’Alt Empordà per procediment

obert  i  tramitació ordinària,   amb un pressupost  base de licitació de 28.420,20€, IVA exclòs,  que més

5.968,20 € en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 34.388,20€ i una durada de dos anys,  amb possibilitat

de dues pròrrogues anuals. 

Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de  34.388,29€, amb

càrrec a l’aplicació 40.2311.22720 del pressupost, amb la periodificació següent:

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

2020 14.210,00€ 2.984,10€ 17.194,10€

2021 14.210,00€ 2.984,10€ 17.194,10€

TOTAL 28.420,00€ 5.968,20€ 34.388,20€

La despesa derivada de la present contractació resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient

en els exercicis  pressupostaris 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.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



El conseller delegat de l'àrea de Benestar,

Àlex Hernández González

En dono fe,
El Secretari,

Francisco L. 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 selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Siurana.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers,
paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus.

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 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  el Consell Comarcal 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 passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que regeix la delegació
de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca.

L’Ajuntament de Siurana, en sessió plenària del 27 de setembre de 2019 va aprovar el conveni de delegació
de competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
dels residus municipals.

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 i l'informe jurídic emés en l'aprovació del conveni
marc i que vincula a tots els convenis que es derivin del mateix.

Fonaments de dret
- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei 9/2008, de 10

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
següents:



ACORDS:

Primer.- Aprovar el  conveni per a la delegació de les  competències per a la recollida selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Siurana.

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. Sònia Martínez i Juli, 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 Siurana 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 GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Ventalló.

Fets.-

Els ajuntaments son els titulars de les competències de recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers,
paper-cartró i envasos de vidre d’acord amb l'article  25.2. lletra b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les de bases de règim local i l'article 42 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus.

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 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  el Consell Comarcal 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 passat dia 24 de juliol de 2018 el Consell Comarcal va aprovar un nou conveni marc que regeix la delegació
de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
dels residus municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca.

L’Ajuntament de Ventalló, en sessió plenària del 25 de febrer de 2019 va aprovar el conveni de delegació de
competències  per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
dels residus municipals.

Correspon a l’ens local aprovar les clausules dels convenis en que 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).
- Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic
- 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 6/1993 de residus de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i la Llei 9/2008, de 10

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:

Primer.- Aprovar el  conveni per a la delegació de les  competències per a la recollida selectiva de les
fraccions  d'envasos  lleugers,  paper-cartró  i  envasos  de  vidre  dels  residus  municipals  entre  el  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Ventalló.



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  Ventalló  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  l’acceptació de la subvenció al Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de

Girona (DIPSALUT) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i

Comunitat. Per l’any 2019-2020.

Fets

1. Edicte d'aprovació de les bases específiques de subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens
locals  supramunicipals  i  les  entitats  sense  ànim de lucre  (ONL)  per  al  finançament  de  dispositius  que
responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat. per a l’any 2019-2020, publicat en el BOP de
Girona número 56 de data 20 de març de 2019.

2.  Edicte  de  convocatòria  de  subvencions  de  suport  econòmic  als  ajuntaments,  als  ens  locals
supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin
als objectius del programa Benestar i Comunitat, publicat en el BOP de Girona número 83 de data 30 d'abril
de 2019.

3.L’Àrea de Benestar Social d'aquest Consell Comarcal va participar en aquesta convocatòria amb el projecte
elaborat que porta el nom "L’Alt Empordà, Una Comarca Inclusiva amb Salut i Sostenible".

4. En data 1 de juliol de 2019 es publica l’edicte sobre la resolució de la consessió de subvencions de la
convocatòria de suport econòmic per al finaçament del programa Benestar i Comunitat per a l’any 2019-
2020, en el qual s’atorga al Consell Comarcal de l’Alt Empordà una subvenció per import de 107.845,39€.

5.La Directora Tècnica de l’Àrea de Benestar Social en data 23 de setembre de 2019, va emetre informe
favorable a l’acceptació de la subvenció abans esmentada.

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).

- Resolució de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, als ens supramunicipals i els seus ens

dependents i  les entitats  sense ànim de lucre per al  finançament de dispositius que responguin als

objectius del programa Benestar i comunitat per a l’any 2019-2020. Girona Organisme Autònom de Salut

Pública de Diputació de Girona (Dipsalut)

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

següent



ACORD

Primer.- Acceptar la subvenció  atorgada per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de

Girona (DIPSALUT), en el marc de la convocatòria de suport econòmic per al fianaçament del programa

Benestar i Comunitat per a l’any 2019-2020.

Segon.-  Consignar  l’ingrès  d’aquesta  subvenció  per  import  de  107.845,39€  a  l’aplicació  pressupostària

d’ingressos 40.46110 Dipsalut.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal per al seu

coneixement i als efectes legals adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

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 la contractació del servei de tallers de gimnàstica per a persones grans. a) Aprovació de
l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La Cap de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 30 de setembre de

2019 en què s’informa favorablement la contractació del servei de tallers de gimnàstica  per a  persones

grans de més de 60 anys en el marc de les activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies de la

comarca de l’Alt Empordà

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

que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte d’aquest contracte és una competència delegada, prevista al 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.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
• Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat  per RD 1098/2001,

de 12 d’octubre.

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

ACORDS

Primer.- Aprovar l’informe memòria de la Cap de l’àrea de Benestar de data 30 de setembre  de 2019.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de tallers de gimnàstica  per a  persones grans en el

marc de les activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies de la comarca de l’Alt Empordà.

Tercer.-  Aprovar l’expedient de contractació del servei de de tallers de gimnàstica  per a  persones grans

en el marc de les activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies de la comarca de l’Alt Empordà.

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 de tallers de gimnàstica  per a  persones grans en el marc de les

activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies de la comarca de l’Alt Empordà per procediment

obert  i  tramitació ordinària,   amb un pressupost  base de licitació de 28.420,20€, IVA exclòs,  que més

5.968,20 € en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 34.388,20€ i una durada de dos anys,  amb possibilitat

de dues pròrrogues anuals. 

Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de  34.388,29€, amb

càrrec a l’aplicació 40.2311.22720 del pressupost, amb la periodificació següent:

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

2020 14.210,00€ 2.984,10€ 17.194,10€

2021 14.210,00€ 2.984,10€ 17.194,10€

TOTAL 28.420,00€ 5.968,20€ 34.388,20€

La despesa derivada de la present contractació resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient

en els exercicis  pressupostaris 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.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar,



Àlex Hernández González

En dono fe,
El Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació dels serveis de publicitat institucional amb Empordà Televisió SL.- Pròrroga.-

Fets

La Junta de Govern, en sessió de data 12 de setembre de 2017, va adjudicar el contracte del servei de
publicitat institucional del Consell Comarcal a Empordà TV a favor de l’empresa Empordà Televisió SL, amb
NIF núm. B17836172,  pel preu de 6.000,00€ anuals, IVA exclòs (7.260,00€, IVA inclòs).
 
El contracte es va formalitzar en data 29 de setembre de 2017  i la seva durada era de dos anys a comptar
des del dia 1 d’octubre de 2017, amb possibilitat d’una pròrroga anual.

En data 30 de setembre de  2019 finalitzava el termini d'execució del contracte

El  gerent  del  Consell  Comarcal,  en data 7 d’octubre de 2019, ha emès informe en el  qual  proposa la
pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis objecte del contracte.

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, la Presidència  proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD

Primer.  -   Prorrogar en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del servei de publicitat
institucional  subscrit  amb l’empresa  Empordà  Televisió  SL,  de  manera  que  els  efectes  administratius  i
econòmics de la pròrroga  seran des de l’1 de d’octubre de  2019 fins al 30 de setembre de 2020.

Segon.  -    Autoritzar i disposar una  despesa  màxima  de 1.500,00€, IVA exclòs ( 1.815,00€, IVA inclòs), per
a l’exercici  2019, amb càrrec a la partida 20.9201.22699 del  pressupost.  I,   per a l’exercici  2020, una
despesa màxima de 4.500,00€, IVA exclòs (5.445,00€, IVA inclòs), amb càrrec a la partida 20.9201.22602,
de forma  condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.

Tercer.- Donar-ne  trasllat  a  l'interessat,  així  com també  a  l'àrea  administrativa  d'Intervenció  de  Fons
d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- 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:

- 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.»

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat
de comunicació 

Josep M. Bernils Vozmediano

En dono fe
El secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo



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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Institut d'Educació Secundaria Ramon Muntaner de Figueres per a la formació pràctica de l'alumna Laura
Corominas Serrat en Centres de Treball.

Fets

1.  L'Institut  Ramon  Muntaner  de  Figueres  ha  expressat  el  seu  interès  per  formalitzar  un  conveni  de
pràctiques  amb  aquest  Consell  Comarcal  per  tal  que  els  seus  alumnes,  en  concret  l'alumna  del  Cicle
Formatiu  de  Grau  Superior  en  Integració  Social,  Laura  Corominas  Serrat,  s'apropin  a  la  realitat  social,
educativa, professional i laboral per dotarlos
de les habilitats i recursos per al futur exercici de la professió.

2. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha mostrat, en nombroses ocasions, la voluntat de cooperar en la
formació de professionals de les ciències socials que en un futur poden tenir una presència específica en el
medi social i educatiu, i compta amb personal de provada experiència i capacitació laboral i professional per
exercir tasques docents de
tutorització.

3. Que a l'empara del Reial Decret 1497/1981 sobre Programes de Cooperació Educativa, modificat pel Reial
Decret 1845/1994, i amb la finalitat de concretar les seves obligacions i actuacions, les dues parts implicades
volen establir un conveni de col·laboració.

4. La senyora Laura Corominas Serrat amb DNI 47848280T realitzarà el període de pràctiques de dilluns a
divendres de 9:00h a 13:00h, tret dels dimecres.

5. Vist l’informe favorable de la Directora de Benestar Social d’aquest Consell Comarcal.

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, l'adopció del
següent

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració educativa amb IES Ramon Muntaner de Figueres per tal que
l'alumna del Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social, Laura Corominas Serrat pugui dur a terme
les pràctiques acadèmiques a l'Àrea de Benestar Social.

Segon.- 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.

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 en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article 110.3 de la Llei
26/2010.



Cinquè.  Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez Juli, i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i
Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els presents acords.

RECURSOS

“Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  podrà  interposar  recurs  contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el  termini de dos mesos a comptar des
del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri oportú en defensa
dels seus interessos ".

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

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 la contractació de les obres de millora del carrer Mar (Tram 2), eix de connexió del nucli

antic de Sant Pere Pescador amb l'entorn del riu Fluvià entre el carrer Duc i el carrer de les Escoles, i el

carrer del  Carme i el carrer Hospital.- Aprovació del Pla de seguretat i salut.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 24 de setembre de 2019 es va adjudicar, a favor de l’empresa

HIER CONS EMPORDÀ SL, el contracte de les obres de millora del carrer Mar (Tram 2), eix de connexió del

nucli antic de Sant Pere Pescador amb l'entorn del riu Fluvià entre el carrer Duc i el carrer de les Escoles, i el

carrer del  Carme i el carrer Hospital, incloses dins l’operació «Conservació, foment i desenvolupament del

patrimoni  natural  i  cultural  de l’Alt  Empordà»,  cofinançada pel  PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix

prioritari 6. 

El corresponent contracte es va signar en data 16 d’octubre de 2019

L’empresa HIER CONS EMPORDÀ SL ha redactat el Pla de seguretat i salut de l’obra

La coordinadora de seguretat i salut de l’obra en data 14 d’octubre de 2019 ha informat favorablement

l’esmentat document i la cap de l’àrea dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data

16 d’octubre de 2019,  ha donat el vist i plau a l’informe d’aprovació.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017 de 8 de novembre, 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 Turisme proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD

Primer.  -   Aprovar el Pla de seguretat i salut  de les obres de millora del carrer Mar (Tram 2), eix de connexió

del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l'entorn del riu Fluvià entre el carrer Duc i el carrer de les Escoles,

i el carrer del  Carme i el carrer Hospital, redactat per l’empresa HIER CONS EMPORDÀ SL.

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 l’empresa HIER CONS EMPORDÀ SL, adjudicatària del contracte.

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



RECURSOS

Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  podrà  interposar  recurs  contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des
del dia hàbil següent al de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea
de Turisme,

Agustí Badosa Figueras

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo


