R/N://mr (Núm. Exp:2018/695)
JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei d'atenció psicològica a infants i adolescents en situació de violència .-Pròrroga

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 4 de setembre de 2018 es va adjudicar el contracte del
servei d'atenció psicològica a infants i adolescents en situació de violència de l’àrea de Benestar del
Consell Comarcal a favor del Sr. Àlex Araujo Torroella, amb NIF 40.449.903-X.
El contracte es va adjudicar per un import de 28.500,00€, IVA exempt, i per una durada de dos
anys, prorrogables anualment, amb un màxim de dues pròrrogues. La seva formalització va tenir
lloc el dia 15 d’octubre de 2018, data en què s’inicià també la seva execució.
Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, amb motiu d’una resolució de
l’Agència Tributària, es va disposar modificar el tipus d’IVA aplicable al servei, el qual va passar al 10
% , amb la qual cosa la despesa anual del contracte passà a ser de 31.350,00€.
En data 14 d'octubre de 2020 finalitzava el termini d'execució del contracte
La directora de l’àrea de Benestar va emetre informe de data 30 de setembre de 2020 en què proposava la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria de servei.
En data 1 d’octubre es va formular proposta de pròrroga del contracte pel termini d’un any.
L’esmentada pròrroga va ser informada favorablement pel serveis jurídics de la corporació en data
6 d’octubre de 2020.
Es constata que no es va elevar la proposta de pròrroga a l’òrgan de contractació perquè, abans
del termini de venciment del contracte, procedís a la seva aprovació. Això no obstant, atès que la
pròrroga estava prevista en el plec de clàusules administratives particulars, i per raons d’interès
públic, es considera necessari donar continuïtat a la prestació del servei.

S’ha incorporat a l’expedient informe jurídic de data 3 de novembre de 2020 que, en l’apartat de conclusions,
diu el següent: «S’informa desfavorablement la proposta de pròrroga del contracte, tota vegada que els terminis
vençuts són improrrogables. Això no obstant, per raons d’interès públic, es considera necessari aprovar la pròrroga
forçosa del contracte, per tal de donar continuïtat a la prestació del servei, i això a l’empara del que estableix
l’article 235 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals, així com del que preveu el plec de
condicions administratives particulars regulador del contracte, que, d’acord amb l’article

29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix la
possibilitat de dues pròrrogues anuals en finalitzar el termini de vigència del contracte».
Fonaments de dret
•
•

•
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (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, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

•

L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Per tant, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD:

Primer.-Que es prorrogui en els seus propis termes i pel termini d’un any el contracte del
servei d'atenció psicològica a infants i adolescents en situació de violència subscrit amb el
Sr. Àlex Araujo Torroella, de manera que els efectes administratius i econòmics de la pròrroga
siguin des del 15 d’octubre de 2020 fins al 14 d’octubre de 2021.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 6.531,25€, IVA (10%) inclòs, amb
càrrec a l’aplicació 40.2311.22799 del pressupost de l'exercici 2020, per atendre la despesa
derivada de la pròrroga de l’esmentat servei, i una despesa màxima de 24.818,75€, IVA (10%)
inclòs, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021, 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 del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat
de l'àrea de Benestar,

Àlex Fernández González
En dono fe,
La Secretària
Cristina Pou Molinet
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

R/N:13/MT/mval (Núm. Exp:2020/1437)
JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs
2020-2021.

Fets

Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les competències
delegades de la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de l'Alt Empordà.

D'acord amb les bases que regulen la convocatòria d'ajuts individuals de menjador pel curs
2020-2021, aprovades pel Ple del Consell Comarcal de data 26 de maig de 2020 i publicades
al BOP de data 2 de juny 2020.

En data 16 juny de 2020 s’aprova la convocatòria per a la concessió dels ajuts individuals de
menjador adreçats a l’alumnat d’Ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil
de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2020-2021 Per import de
582.930,86 € pel període de setembre i octubre de 2020, del pressupost de 2020; la quantia
de 312.576,00€ pel període novembre i desembre de 2020 i la quantia de 591.389,40 € pel
període de gener a juny de 2021, del pressupost de 2021; per a la concessió dels esmentats
ajuts.
Per l’exercici 2021 la despesa resta condicionada a l'existència del crèdit adequat i suficient a
l’aplicació 35.3263.48000.

La previsió de la convocatòria era de 582.930,86 € pel període de setembre i octubre de 2020,
del pressupost de 2020; en el moment de la concessió, atès les sol·licituds rebudes i que
compleixen els requisits requerits a la convocatòria, l’ import és de 368.994,05€. En relació al
període novembre i desembre de 2020 la quantia en el moment de la convocatòria es de de
312.576,00€, però atès les sol·licituds rebudes que compleixen els requisits requerits a la
convocatòria, l’import és de 368.605,89€.
Així mateix en el moment de la convocatòria l’import era de 591.389,40 € pel període de gener a juny de 2021, del pressupost de 2021; per a la concessió dels esmentats ajuts. Una
vegada presentades i baremades les sol·licituds que compleixen els requisits requerits a la
convocatòria, l’import correspon a 1.175.955,24€

Atès les sol·licituds presentades, la baremació i la disponibilitat pressupostària en la partida
d’ajuts individuals de menjador del conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol relatius
a la Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà quant a la gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals explicita
l'organització del transport escolar i el finançament per la prestació de serveis.
Atès que l’òrgan instructor del procediment es el Consell Comarcal de l’Alt Empordà que tramita
i gestiona la convocatòria de subvencions mitjançant l'àrea gestora. L'àrea gestora es l'àrea
de cultura i ensenyament que realitza d’ofici totes les actuacions que estimi necessàries per a
la determinació, coneixement i comprovació de de les dades, en virtut de les quals s’ha de
dictar la resolució.
Atès que la tècnica de cultura i ensenyament com a òrgan instructor constata que els beneficiaris compleixen tots el requisits necessaris per accedir a les subvencions, d’acord amb la informació de la qual es disposa.
Atès l'informe de la Cap de l’Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament, segons el qual proposa l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs 2020-2021.
Atès la proposta de la consellera d’ensenyament la qual proposa l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs 2020-2021.

Fonaments de dret
•
•
•
•
•

•

Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els Consell
Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
L'article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents públics
de titularitat del Departament d'Ensenyament.
Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del
transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en
matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016.
Bases de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador aprovades per Ple del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà en data 26 de maig de 2020.

Per tot això, el conseller delegat d’ensenyament, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent:
ACORD
Primer.- Concedir els ajuts individuals de menjador per al curs 2020-2021 per necessitats
socioeconòmiques d'acord amb l'annex adjunt que forma part de la proposta.
Segon.- Comunicar aquesta resolució als centres d'ensenyament corresponents únicament a
efectes de facilitar la informació necessària per al desenvolupament del bon funcionament del
centre, sense que se'n pugui fer ús diferent i sempre donant compliment al previst a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i resta de
la normativa corresponent. Així com als sol·licitants afectats per al seu coneixement i als
efectes adients.
Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà i es farà efectiu una
vegada rebudes les certificacions corresponents, quedant condicionat el mateix a:
- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal
de l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.
L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.

Quart.- Alliberar l’import 213.936,81€ del crèdit de l’aplicació 35.3263.48000 de setembreoctubre 2020. Suplementar l’import de 56,029.89€ de novembre-desembre 2020 i suplementar l’import 584,565,84€ gener-juny de 2020 del crèdit de l’aplicació 35.3263.48000 de 2021.

AMPA/CENTRE

SET-OCT

NOV-DES

GENERJUNY

TOTAL

AMPA ESC FLUVIANETS

1.770,72

1.718,64

5.676,72

9.166,08

AMPA ESC JOAN REGLA

2.239,92

2.239,92

7.180,92

11.660,76

ESC SANTA CECILIA (AJUNT)

803,76

756,48

2.600,40

4.160,64

AMPA ESC CABANES

1.581,00

1.581,00

5.022,00

8.184,00

AMPA ESC RUIZ AMADO

9.424,80

9.424,80

29.937,60

48.787,20

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES 9.380,60

9.380,60

29.797,20

48.558,40

AMPA ESC PUIG D'ESQUERS

584,76

602,48

1.931,48

3.118,72

AMPA ESC EMPURIES

13.150,52

12.763,74

42.159,02

68.073,28

AMPA ESC M. ANGELS ANGLADA 8.621,72

8.621,72

27.386,64

44.630,08

AMAP ESC JOSEP PALLACH

21.522,68

21.522,68

68.366,16

111.411,52

AMPA ESC SALVADOR DALI

20.953,52

20.953,52

66.558,24

108.465,28

AMPA ESC SANT PAU

15.776,00

15.776,00

50.112,00

81.664,00

AMPA ESC AMISTAT

22.112,92

22.112,92

70.241,04

114.466,88

COR DE MARIA

11.511,72

11.511,72

36.566,64

59.590,08

LA SALLE

5.560,52

5.560,52

17.662,82

28.783,86

ESCOLAPIES FIGUERES

5.613,91

5.613,91

17.832,42

29.060,24

ESC LES SALINES (AJUNT.)

130,16

127,05

420,39

677,60

AMPA ESC RAMON MUNTANER

1.484,78

1.476,39

4.724,75

7.685,92

AMPA ESC PONT DE MOLINS

2.395,80

2.468,40

7.913,40

12.777,60

AMPA ESC ELS GRECS

21.787,54

21.787,54

69.207,48

112.782,56

AMPA ESC NARCIS MONTURIOL 10.242,16

10.242,16

32.533,92

53.018,24

AMPA ESC M. VAYREDA (ROSES) 11.914,62

11.914,62

37.846,44

61.675,68

CENTRE ESCOLAR EMPORDA

295,17

295,17

937,59

1.527,92

AMPA ESC LLAGUT

12.252,24

12.252,24

38.918,88

63.423,36

AMPA ESC TERRAPRIMS

2.577,96

2.656,08

8.515,08

13.749,12

AMPA ESC SANTIAGO RATES

3.411,13

3.411,13

10.835,34

17.657,59

AMPA ESC SOL I VENT

3.764,31

3.878,38

12.433,63

20.076,32

AMPA ESC LES MELIES

4.580,40

4.719,20

15.129,20

24.428,80

ESC VENTALLÓ (AJUNT.)

1.441,44

1.485,12

4.761,12

7.687,68

CEE MARE DE DEU DEL MONT

873,80

873,80

2.775,60

4.523,20

227.760,57 227.727,92 725.984,12

1.181.472,61

SERHS FOOD AREA, SL

TOTAL

TOTAL

GENERJUNY

TOTAL

ESC L'ESCULAPI

4.312,22

4.185,39

13.824,47

22.322,08

ESC ELS VALENTINS

1.318,86

1.318,86

4.189,32

6.827,04

ESC VALLGARRIGA

2.863,74

2.950,52

9.459,02

15.273,28

ESC GARRIGAS

413,76

439,62

1.422,30

2.275,68

ESC PUIG SEGALAR

142,23

142,23

474,10

758,56

ESC JOAQUIM VALLMAJO

630,70

612,15

2.021,95

3.264,80

ESC TRAMUNTANA

122,43

126,14

404,39

652,96

ESC MARIA PAGES

734,58

756,84

2.426,34

3.917,76

ESC SANT ANDREU

630,70

612,15

2.021,95

3.264,80

ESC MN. JOSEP M ALBERT

,00

,00

,00

0,00

ESC GONÇAL COMELLAS

432,48

432,48

1.373,76

2.238,72

ESC MONTSERRAT VAYREDA

378,42

378,42

1.202,04

1.958,88

ESC LLERS

1.702,72

1.702,72

5.408,64

8.814,08

ESC J. PEÑUELAS DEL RIO

8.630,56

8.630,56

27.414,72

44.675,84

ESC LLUIS M. VIDAL

1.233,18

1.233,18

3.917,16

6.383,52

ESC ELS DOLMENS

411,06

411,06

1.305,72

2.127,84

ESC MONT ROIG

137,02

137,02

435,24

709,28

ESC SANT SEBASTIA

2.426,24

2.354,88

7.778,24

12.559,36

ESC ANTONI BALMANYA

137,02

137,02

435,24

709,28

ESC MANUEL DE PEDROLO

,00

,00

,00

0,00

ESC PARC DE LES AIGUES

23.643,60

23.643,60

75.103,20

122.390,40

ESC TERESA DE PALLEJA

751,40

751,40

2.386,80

3.889,60

ESC ANICET DE PAGES

5.041,18

5.041,18

16.013,16

26.095,52

ESC JOSEP POUS I PAGES

8.740,04

8.740,04

27.762,48

45.242,56

INS – ESC EL BRUEL

10.754,88

10.754,88

34.162,56

55.672,32

ESC JOAQUIM CUSI

21.138,48

21.138,48

67.145,76

109.422,72

ESC CARME GUASCH

9.634,92

9.634,92

30.605,04

49.874,88

ESC EL FAR

403,92

380,16

1.306,80

2.090,88

ESC TORRE D'EN REIG

2.346,34

2.346,34

7.453,08

12.145,76

109.112,68 108.992,24 347.453,48

565.558,40

EUREST

TOTAL

TOTAL

GENERJUNY

TOTAL

ESC JOSEP DE RIBOT OLIVAS

2.698,24

2.698,24

8.570,88

13.967,36

ESC CARITAT SERINYANA

3.499,28

3.396,36

11.218,28

18.113,92

6.197,52

6.094,60

19.789,16

32.081,28

SERUNION

TOTAL

TOTAL

GENERJUNY

TOTAL

ESC JAUME VICENS VIVES

14.503,04

14.503,04

46.068,48

75.074,56

ES PAU

1.000,28

1.000,28

3.177,36

5.177,92

ESC JOAQUIM GIFRE

2.346,68

2.346,68

7.454,16

12.147,52

ESC MARTI INGLES

2.808,40

2.725,80

9.003,40

14.537,60

20.658,40

20.575,80

65.703,40

106.937,60

FUNDESPLAI

TOTAL

TOTAL

GENERJUNY

TOTAL

ESC POMPEU FABRA

3.070,88

2.980,56

9.844,88

15.896,32

ESC LES CLISQUES

848,64

848,64

2.695,68

4.392,96

ESC SANT JAUME

1.345,36

1.386,12

4.484,52

7.216,00

5.264,88

5.215,32

17.025,08

27.505,28

TOTAL :
368.994,05

368.605,89 1.175.955,24 1.913.555,17

Cinquè.- Establir que els directors dels centres hauran de comunicar al Consell Comarcal les
altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així mateix,
el director del centre, i si s'escau el President/a i Secretari/a de l'AMPA, quan finalitzi el mes,
certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.
Sisè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.
Setè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La consellera delegada de l'àrea d’ensenyament
Júlia Gil Vilar

Intervingut i conforme
La Interventora

En dono fe,
La secretària,

Anna Maria Macià Bové

Cristina Pou Molinet

R/N:02/FFR/pa (Núm. Exp:2019/1655)
JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del subministrament i les obres per a la instal.lació de plafons i cartelleres informatives de la xarxa de senders Itinerànnia a l'Alt Empordà. Incoació
expedient de resolució del contracte.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 4 d’agost de 2020, es va adjudicar a favor de l’empresa
PROSEÑAL SLU, el contracte mixt de subministrament i obres per a la instal.lació de plafons
i cartelleres informatives de la xarxa Itinerànnia a l'Alt Empordà, una acció que forma part de
l’actuació camins Intel·ligents, de l’operació GO03-005024 del Projecte d’Especialització i
Competitivitat Territorial Costa Brava Pirineu de Girona. Natura, Cultura i Intel·ligència en
Xarxa. Aquest projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) està cofinançat pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc de la RIS3CAT i
del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb un ajut total de 137.574,76 euros.
El contracte es va perfeccionar amb la signatura de l’acceptació de la notificació de l’acord
d’adjudicació i el retorn del document signat en data de 13 d’agost de 2020 i es regeix pel
plec de clàusules administratives i particulars i el plec de prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Junta de Govern de data 4 de febrer de 2020.
La responsable del contracte i cap de l’àrea de Turisme ha emès informe de data 26 d’octubre
de 2020 en què es conclou que s’ha produït un incompliment en l’execució del contracte per
part del contractista,incompliment consistent a «no haver haver complert amb l’obligació
principal del contracte i que era instal·lar uns elements de senyalètica (cartelleres) que ha de
contenir la informació sobre rutes, itineraris i camins. Aquests elements s’havien de produir
mitjançant la impressió directa amb resolució de 600 dpi mínims amb tintes UV i sobre una
planxa de material compost per dues làmines superficials d’alumini i un nucli central de polietilè
(del tipus «dibond» o similar) de mides 1435mm x 1135 mm x 2 mm i amb aplicació de vernissos de protecció antigrafti i anti UV llarga durada. La planxa resultant s’haurà d’instal·lar
sobre la planxa actualment existent, fixada mitjançant cargols collats en els punts existents a

les cartelleres que avui permeten fixar les peces horitzontals superior i inferior de les cartelleres.»
L’esmentat incompliment és una causa de resolució del contracte imputable al contractista,
d’acord amb allò previst a la clàusula vint-i-setena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i a l’article 211.1.f) de la Llei 9/2017, de novembre de Contractes del Sector Públic.
En el mateix informe s’assenyala que s’ha verificat que l’incompliment dut a terme pel contractista no ha suposat ni perjudicis ni despeses extres a l’Administració.
Fonaments de dret
•
•
•
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (art. 191, 211, 212,
213 i 307)
Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques ( art. 109 i 113)
Llei 39/2015,d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (art. 82)
L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local
d’acord amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16
de juliol de 2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Incoar l’expedient administratiu per a la resolució del contracte administratiu mixt
de subministrament i obra per al subministrament i la instal·lació de plafons i cartelleres informatives de la xarxa Itinerànnia a l'Alt Empordà, subscrit entre la mercantil PROSEÑAL SLU i
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per causa imputable al contractista, que es descriu a la
part expositiva del present acord
Segon.- Proposar la resolució del contracte administratiu mixt de subministrament i obra per
al subministrament i la instal·lació de plafons i cartelleres informatives de la xarxa Itinerànnia
a l'Alt Empordà subscrit entre la mercantil PROSEÑAL SLU i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Tercer.-Atorgar tràmit d’audiència al contractista per tal que en el termini màxim de deu dies
naturals a comptar des de l’endemà de la notificació del present acte administratiu al·legui
el que estimi oportú.

En cas de formular-se oposició per part del contractista, es procedirà a la sol·licitud del corresponent dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.

RECURSOS
Contra el present acord no procedeix la interposició de recurs en tractar-se d'un acte de tràmit no
qualificat.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat
de l'àrea de Turisme,

En dono fe
La Secretària,
Cristina Pou Molinet

R/N://xc (Núm. Exp:2020/1447)
JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

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 Peralada.

Fets

1.- 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.

2.- 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.

3.- En data 3 de juliol de 2018 els serveis jurídics del Consell Comarcal de l'Alt Empordà van informar favorablement a l'aprovació del conveni marc de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasoso lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus
municipals entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca.

4.- El passat dia 24 de juliol de 2018 el Ple del 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.

5.- L’Ajuntament de Peralada, en sessió plenària del 24 de setembre de 2020 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.

6.- En data 4 de novembre de 2020 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable a l’aprovació del del 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 Peralada.

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, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD

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 Peralada.

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 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 Peralada per al seu coneixement i als efectes
adients.

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.
La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient,

Anna Palet Vilaplana
En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet

R/N:10/HV/ep (Núm. Exp: 2020/1484)
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
A ADOPTAR PER LA JUNTA DE 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 CCAE i
l'ajuntament de Sant Miquel de Fluvià.

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.

En data 3 de juliol de 2018 els serveis jurídics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà van informar
favorablement a l’aprovació del conveni marc de delegació de competències per a la recollida de
residus especials o perillosos i d’adhesió a la Xarxa Comarcal de Deixalleries entre el CCAE i els
ajuntaments de la comarca.

El 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 Sant Miquel de Fluvià va aprovar en sessió plenària del 19 d’octubre de 2020
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.

En data de 4 de novembre de 2020, la cap de l’Àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable 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 CCAE i l'ajuntament
de Sant Miquel de Fluvià.

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, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

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 CCAE i l'ajuntament
de Sant Miquel de Fluvià.

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 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 Sant Miquel de Fluvià per al seu coneixement
i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La consellera delegada
de l'àrea de Medi Ambient

Anna Palet i Vilaplana

En dono fe
La secretària

Cristina Pou Molinet

R/N: 10/HV/ep (Núm. Exp: 2020/1510)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
A ADOPTAR PER LA JUNTA DE 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 CCAE i
l'ajuntament de Vila-sacra.

Fets

D’acord amb els articles 9.4 i 85 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 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.

En data 3 de juliol de 2018 els serveis jurídics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà van informar
favorablement a l’aprovació del conveni marc de delegació de competències per a la recollida de
residus especials o perillosos i d’adhesió a la Xarxa Comarcal de Deixalleries entre el CCAE i els
ajuntaments de la comarca.

El 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.

En data 4 de gener de 2019, la Junta de Govern de l’ajuntament de Vila-sacra va acordar 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.

La Cap de l’Àrea de Medi Ambient, en data de 9 de novembre de 2020, va emetre informe favorable 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 CCAE i l’ajuntament
de Vila-sacra.
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

•

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

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
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, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

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 CCAE i l'ajuntament
de Vila-sacra.

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 en el DOGC, de conformitat amb el que estableixen els
articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010.

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 Vila-sacra per al seu coneixement i als efectes
adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La consellera delegada
de l'àrea de Medi Ambient,

Anna Palet i Vilaplana

En dono fe
La secretària

Cristina Pou Molinet

R/N:10/HV/ep (Núm. Exp: 2020/1462)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida i
transport de residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de
Pont de Molins.

Fets

El consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el servei de recollida de diverses fracciones de
residus als ajuntaments des de l’any 2000 i des d’aquella data s’han anat ampliant els serveis
i les fraccions de residus recollides.

Actualment, cada servei de recollida, per una o vàries fracciones, disposa del seu conveni marc
que possibilita que els ajuntaments interessats deleguin individualment per cada servei ofert.

Per tal de donar compliment a la legislació vigent i als objectius de reciclatge i de recollida
selectiva a assolir, de les fraccions valoritzables dels residus municipals, cal implantar un model
de recollida considerant totes les fraccions per tal de facilitar la coherència i l’assoliment dels
esmentats objectius.

Aquesta situació i la dificultat de tramitar licitacions administratives per part d’ajuntaments
petits ha fet que s’incrementessin les peticions de delegació del servei per la recollida i
transport de totes les fraccions de residus.

Per donar resposta a aquesta situació, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data
26 de març de 2019, aprovà el conveni marc de delegació de competències que ha de regir la

recollida de totes les fraccions de residus municipals i el transport d’aquests a la planta de
tractament corresponent entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca.

En data de 13 d’octubre de 2020, els Serveis Jurídics del CCAE van informar favorablement a
l’aprovació del conveni esmentat.

L’Ajuntament de Pont de Molins, en data de 21 de novembre de 2018, sol·licità al CCAE assistència tècnica i assessorament per a la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta. Els serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient del CCAE, en data de 14 d’agost de
2020, va trametre a l’Ajuntament l’estudi «Resum estudi econòmic i descripció del servei de
recollida porta a porta a Pont de Molins». El Ple de l’Ajuntament, en data de 10 de setembre de
2020, aprovà el projecte de conveni de delegació de competències per a la recollida de residus municipals entre el CCAE i l’Ajuntament de Pont de Molins.

En data 4 de novembre de 2020, la cap de l’àrea de Medi Ambient va emetre informe favorable
a l’aprovació del conveni per a la delegació de competències per a la recollida i transport de
residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Pont de Molins.

Fonaments de dret
•

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els articles 47

•

Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL).

•

El Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995,

a 53 i DA 8ª (LRJSP).

del 13 de juny (ROAS).
•

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112 (L26/2010).

•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

•

Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

•

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

•

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, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD

Primer.- Aprovar el conveni per a la delegació de competències per a la recollida i transport
de residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Pont de
Molins.

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 en el DOGC, de conformitat amb el que estableixen els
articles 112.2 i 110.3 de la Llei 26/2010.

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
Maria Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calguin per executar
els presents acords.
Sisè.- Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de Pont de Molins per al seu coneixement i als
efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La consellera delegada
de l'àrea de Medi Ambient

Anna Palet Vilaplana

En dono fe
La secretària

Cristina Pou Molinet

R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2020/1448)
JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida i transport de residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Maçanet de Cabrenys

Fets

1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el servei de recollida de diverses fracciones de
residus als ajuntaments des de l’any 2000 i des d’aquella data s’han anat ampliant els servei i
les fraccions de residus recollides.

2.- Actualment, cada servei de recollida, per una o vàries fracciones, disposa del seu conveni
marc que possibilita que els ajuntaments interessats deleguin individualment per cada servei
ofert.

3.- Per tal de donar compliment a la legislació vigent i als objectius de reciclatge i de recollida
selectiva de les fraccions valoritzables dels residus municipals, cal implantar un model de recollida considerant totes les fraccions per tal de facilitar la coherència i l’assoliment dels esmentats objectius.

4.- Aquesta situació i la dificultat de tramitar licitacions administratives per part d’ajuntaments
petits ha fet que s’incrementessin les peticions de delegació del servei per la recollida i
transport de totes les fraccions de residus.

5.- Per donar resposta a aquesta situació, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en
data 26 de març de 2019, aprovà el conveni marc de delegació de competències que ha de

regir la recollida de totes les fraccions de residus municipals i el transport d’aquests a la planta
de tractament corresponent entre el CCAE i els ajuntaments de la comarca.
6.- En data de 13 d’octubre de 2020, els Serveis Jurídics del CCAE van informar favorablement
a l’aprovació del conveni esmentat.

7.- L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, en data de 22 de desembre de 2016, mitjançant
acord de Ple va aprovar sol·licitar al Consell Comarcal que realitzes la contractació conjunta
del servei de recollida d’escombraries dels municipis adherits a la Plata de Boadella i les Escaules que són: Biure, Boadella, darnius, Terrades i Maçanet de Cabrenys. En aquest sentit
l’ajuntament de Maçanet de Cabrenys delega la gestió del servei de recollida selectiva a favor
del CCAE, aquesta delegació va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal.

8.- Els tècnics de l’àrea de Medi Ambient del CCAE, en data de 14 d’agost de 2020, va trametre
a l’Ajuntament l’estudi «Resum estudi econòmic i descripció del servei de recollida porta a
porta a Maçanet de Cabrenys».

9.- La tècnica de l’àrea de Medi Ambient en data 4 de novembre de 2020 va emetre informe
favorable a l’aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida i transport
de residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Maçanet
de Cabrenys

Fonaments de dret

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

•

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 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, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD

Primer.-Aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida i transport de
residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Maçanet de
Cabrenys.

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 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 Maçanet de Cabrenys per al seu coneixement
i als efectes adients.
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.
La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient,

En dono fe,
La Secretaria,
Cristina Pou Molinet
ANNEX
CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA RECOLLIDA I TRANSPORT
DE RESIDUS MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ I
L'AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
I. PARTS QUE INTERVENEN
D'una part,
La Il·lustríssima Senyora Sònia Martínez i Juli, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de
Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de data 31 de juliol de 2018; i assistit pel secretari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
De l'altra,
La Il·lustríssima Senyora Mercè Bosch Romans, alcaldessa de l’Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys, amb NIF P1710800B, en exercici de les facultats que li confereix l’article 21.1.b) de

la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53.1.a del Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, i assistitida per la secretaria de la Corporació.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per
formalitzar el present Conveni de delegació de competències.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Primer. Que l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys és titular de les competències per a la
recollida de residus municipals d’acord amb l'article 25.2. lletra a 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
El Ple de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys en data en data de 22 de desembre de 2016,
mitjançant acord de Ple va aprovar sol·licitar al Consell Comarcal que realitzes la contractació
conjunta del servei de recollida d’escombraries dels municipis adherits a la Plata de Boadella i
les Escaules que són: Biure, Boadella, darnius, Terrades i Maçanet de Cabrenys. En aquest
sentit l’ajuntament de Maçanet de Cabrenys delega la gestió del servei de recollida selectiva a
favor del CCAE, aquesta delegació va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal.
Segon. Que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, 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, 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.
Tercer. Que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys en data 22 de desembre
de 2016 a aprovat sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que realitzi la contractació
conjunta del servei de recollida d’escombraries dels municipis de Biure, Boadella i les Escaules,
Darnius, Terrades i Maçanet de Cabrenys.
Quart. Que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa va emetre informe 6/2017 en
data 16 de maig on fa constar que la transferència de competències en les delegacions de
competències ha de ser real, en el sentit que l'entitat cedent no es conservi facultats relatives
a l'execució concreta de la funció pública cedida.
En virtut de tot l'exposat, ambdues parts subscriuen el present Conveni de delegació de les
competències de la recollida selectiva de les fraccions:
x Orgànica
x Paper/cartró
☐ Restes de Poda
recollits en deixalleries

x Resta
x Envasos de vidre
x Compostatge casolà

x Envasos lleugers
☐ Voluminosos
☐ Altres residus valoritzables

Aquest conveni es regirà pels següents pactes.
PACTES
Primer. Subjectes
1. Els subjectes signants del present conveni de delegació de competències són els que figuren
a l'expositiu primer d'aquest conveni i ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per formalitzar el present Conveni de col·laboració.
Segon. Objecte del conveni
2.1 Delegació del servei
L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys delega a favor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
la gestió del servei de recollida selectiva de les fraccions:
x Orgànica
x Paper/cartró
☐ Restes de Poda
recollits en deixalleries

x Resta
x Envasos de vidre
x Compostatge casolà

x Envasos lleugers
☐ Voluminosos
☐ Altres residus valoritzables

La gestió d’aquest servei inclou:
•

L'estudi tècnic de planificació, gestió del servei de recollida de les fraccions dels residus
municipals delegades.

•

El Servei de recollida de les fraccions dels residus municipals anteriorment indicades
en el municipi de Maçanet de Cabrenys entenent que podrà ser d'origen domèstic,
generadors singulars o industrial assimilable a municipal si aquests dos últims estan
integrats a la recollida municipal.

•

El transport de totes les fraccions a la planta de transferència, de valorització, de
tractament o a disposició final segons la naturalesa de cada una.

•

El seguiment tècnic de la gestió i tractament de les fraccions delegades, i la declaració
dels resultats a l'aplicació informàtica de l'Agència de residus de Catalunya.

•

L'Adhesió als convenis marc entre els Sistemes Integrats de Gestió (SIGs) d'aquests
residus i l'Agència de residus de Catalunya per al cobrament de les retribucions econòmiques derivades de l'aplicació de la Llei estatal 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i
residus d'envasos.

•

Gestió dels canons i retorns de canons.

•

La venda dels residus recollits a recuperadors per a la seva valorització.

2.2 Acceptació de la delegació

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà accepta aquesta delegació mitjançant aprovació del Ple
per majoria absoluta i assumeix els compromisos per a gestionar el servei objecte d'aquest
conveni, respecte del qual l'Ajuntament en conserva la titularitat municipal.
Tercer. Forma de gestió del servei
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà gestionarà el servei de la forma més adient que cregui
convenient, sempre respectant criteris d'eficiència i sostenibilitat, i de conformitat amb el
previst a l'article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.;
l'article 249 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 188 i següents del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; i la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Quart. Condicions de la prestació del servei
Les condicions particulars amb què es prestarà el servei estan definides a l’annex 1.
Cinquè. Intervenció de l'Ajuntament en la prestació del servei
1. Durant el primer trimestre de l’any següent, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà presentarà
a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys un informe de seguiment anual que inclourà com a
mínim el balanç econòmic de l'any anterior i el detall dels serveis prestats. No obstant això, el
Consell informarà a través d'un entorn web amb accés privat per l'ajuntament on podrà accedir
diàriament a les dades del servei de recollida, resultats, incidències i altres paràmetres de
funcionament del servei. Els tècnics encarregats del seguiment del servei realitzaran almenys
una reunió de seguiment anual per a la presentació de l'informe anual i per recollir informació
municipal que es consideri necessària per al bon desenvolupament del servei.
2. L’Ajuntament podrà nomenar un responsable per a la supervisió del servei que tindrà contacte directe amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la solució de les incidències que
puguin succeir en la prestació diària del mateix. En aquest cas, l’Ajuntament notificarà al
Consell Comarcal les dades de contacte d’aquest responsable.
Sisè. Finançament de la delegació – Determinació del preu del servei
1. Per tal de finançar les competències delegades, la quantia prevista a assumir per part de
l’Ajuntament és de 72.667,12€ anuals, imputables a la partida pressupostària de l’any 2021.
El cost anual d’aquest servei, són els descrits al document annex 1 d'aquest conveni.
2. Aquest import, derivat de l'estudi econòmic inicial per a la licitació del servei que inclou di-

ferents municipis, podrà ser objecte de canvis per algun dels següents motius:
- La licitació, la qual pot fer disminuir la quantitat prevista a aportar pels ajuntaments.
- La revocació de la delegació o modificació del servei d'algun municipi, la qual podria afectar
el preu del servei de la resta de municipis.
En el cas que es produís un dels supòsits anteriors, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ho
comunicarà a l’ajuntament.
3. L’actualització de les condicions de prestació del servei i l’aportació econòmica de
l’Ajuntament es revisaran anualment en funció de l’estudi de costos associat al contracte de
recollida corresponent. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà comunicarà la revisió del següent
exercici a l’Ajuntament el mes de setembre de l’any en curs. Les noves condicions seran
d’aplicació anual per anys naturals.
4. L’ajuntament es compromet a tenir aplicació pressupostària cada any per a la prestació del
servei objecte de delegació
Setè. Facturació
Es facturarà mensualment d'acord amb els serveis realitzats el mes anterior i amb les dades
facilitades pel servei i segons les condicions aprovades a l'expedient d'aprovació de les contraprestacions econòmiques anual del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Vuitè. Demora en el pagament
La incursió en mora pel que fa al pagament dels serveis determinarà el naixement de l'obligació
de satisfer l'interès legal, a comptar des del primer dia de mora.
Si s'acumulen tres mensualitats sense pagar, i sempre que no es pugui imputar per aquest
motiu cap culpa a l'ens gestor, aquest quedarà facultat, prèvia reunió de la Comissió de seguiment, a resoldre de manera unilateral el conveni per incompliment de les obligacions de la
corporació municipal, amb imputació del deute i l'interès legal de demora de l'Ajuntament.
Novè. Obligacions de l'Ajuntament
Correspon a l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys:
- Finançar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà el preu dels serveis establerts per cada any
en els terminis i les condicions fixades en aquest conveni.
- Adoptar els acords d'imposició i d'ordenació dels tributs municipals, conforme preveu el Reial
decret legislatiu 2/2004, de 4 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, així com els actes administratius de gestió tributària i els corresponents a
la gestió recaptatòria.
- Atendre les possibles queixes, observacions, suggeriments, al·legacions, recursos i altres

peticions que formulin els ciutadans de Maçanet de Cabrenys sobre el funcionament dels
serveis delegats i trametre una còpia de la sol·licitud al Consell Comarcal a fi de poder adoptar,
si s'escau, les mesures correctores requerides.
- La gestió econòmica del servei de recollida de residus a qui correspon també suportar
aquesta despesa.
- Les altres que s'indiquin en aquest conveni.
Desè. Obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Correspon al Consell Comarcal de l'Alt Empordà:
- Adquirir els drets i les obligacions respecte al personal que presta el servei, quedant exclòs
l'Ajuntament de qualsevol tema referent al mateix.
- Subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi, per al conjunt del
municipi, la totalitat de les responsabilitats que derivin dels accidents, danys o perjudicis que
puguin ocasionar a tercers, produïts per omissió o acció dels treballs realitzats en la prestació
del servei, a excepció de les derivades dels contenidors soterrats del municipi, responsabilitat
de l’ajuntament.
Onzè. Vigència del conveni
La delegació tindrà vigència 4 anys comptats a partir de la signatura del contracte de prestació
de serveis corresponent al serveis de recollida.
Amb un mínim d’antelació de sis mesos, abans de la finalització del termini de 4 anys, qualsevol
de les parts podrà denunciar la finalització del conveni, de manera expressa i escrita, amb el
benentès que la manca d’aquest requisit propiciarà la pròrroga, que haurà de ser expressa, del
present conveni per períodes de 4 anys més.
Dotzè. Causes de modificació
En cas que el municipi estigui interessat en la ampliació dels mitjans materials o personals
utilitzats per l’exercici de la competència, de la freqüència de la prestació del servei o la realització de prestacions accessòries a la mateixa no contemplades en el servei base, el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà emetrà la corresponent memòria valorada que haurà de ser acceptada per l’ajuntament per tenir efectes entre les parts. En el cas que la modificació de serveis plantejats no estigui inclosa al contracte de recollida el Consell Comarcal procedirà a
tramitar-ne la modificació per tal d'incorporar-los, sempre que sigui possible.
Tretzè. Causes d'extinció
La delegació de competències podrà declarar-se extingida amb anterioritat pels següents

motius:
- Mutu acord entre les parts
- Recuperació de la delegació per part de l’Ajuntament
- Desistiment per part del Consell Comarcal
- Transcurs del termini de vigència del conveni
-

Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels signants
Decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni
Impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en aquest conveni
Reiterades deficiències en l'execució de les prestacions del servei
Suspensió del servei per raons d'interès públic
Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis

Catorzè. Garantia de cancel·lació
En el cas que l’Ajuntament decideixi recuperar la competència caldrà que formalitzi un preavís
amb una antelació de tres mesos. En aquest supòsit, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
tindrà dret a percebre de l’Ajuntament, en concepte d’indemnització, un import equivalent al
servei de seguiment tècnic del contracte per un any. Així com la indemnització corresponent a
l'empresa de recollida en el marc del contracte de prestació dels serveis.
En cas d’incompliment del preavís, a més de la indemnització, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà tindrà dret a percebre de l’Ajuntament, en concepte de danys i perjudicis, un import
igual al facturat durant els últims sis mesos.
En el cas que sigui el Consell Comarcal qui vulgui desistir de la competència delegada haurà
de notificar-ho a l’Ajuntament amb sis mesos d’antelació. L’Ajuntament no tindrà dret a percebre cap quantia per danys i perjudicis per aquesta causa si s’ha fet el preavís amb
l’antelació esmentada.
Quinzè. Comissió de seguiment
A voluntat de qualsevol de les parts es constituirà una Comissió mixta de seguiment, integrada
per un regidor de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, un conseller del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i un tècnic de cada administració, a fi de vetllar per la correcta execució i interpretació de les estipulacions d'aquest conveni.
Setzè. Protecció de dades
De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, tota la informació que faciliti o obtingui l'ens gestor serà tractada amb caràcter confidencial i només
podrà ser utilitzat per a la correcta prestació del servei objecte d'aquest conveni.

L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys autoritza a l'ens gestor a realitzar un ús adequat i coherent de la informació i les dades que obtingui de l'execució d'aquest conveni.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà queda facultat per l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys
a facilitar les dades que resultin de la gestió d'aquest servei a l'Agència de Residus de Catalunya i a altres entitats públiques i privades sempre que estiguin relacionades amb el sector
de residus o del medi ambient en general.
Dissetè. Publicacions i Registre
1. El conveni s'ha de publicar de manera integre en el Portal de Transparència de les parts que
subscriuen el conveni, tal com estableix l'article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
2. Així mateix, i de conformitat amb els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de las administracions públiques de Catalunya, el present
conveni es publicarà en el DOGC.
3. D'acord amb el mateix article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de las administracions públiques de Catalunya, el present conveni també s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.
Divuitè. Naturalesa
Aquest conveni tindrà naturalesa administrativa, corresponent a la jurisdicció contenciosa
administrativa conèixer les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i
compliment.
Disposició derogatòria
Queden anul·lats tots els convenis de delegació de competències en matèria de recollida de
les fraccions delegades pel present conveni dels residus municipals que hagi subscrit el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà amb els ajuntaments de la comarca.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les parts el signen per duplicat.
Figueres,
Per part del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà

Per part de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys

Sònia Martínez i Juli
Presidenta

Mercè Bosch Romans Alcaldessa

Cristina Pou Molinet Secretaria

M Dolors Martí Trilla Secretari/a

ANNEX 1: Descripció del model de recollida i dels costos associats.
A continuació es detallen els costos derivat de l'estudi econòmic inicial per a la licitació del servei
que inclou diferents municipis. L’annex 1 del present conveni serà revisat anualment.
Desglossat en:
Cost del servei de recollida:
Servei
ollida de
orgànica

Model de recollida
la

fracció Porta a porta

Freqüència

Cost anual estimat

1 dia a la setmana (2 a
l’estiu)

Recollida de la Fracció Porta a porta
Resta

1 dia a la setmana

Recollida de la Fracció Contenidors
superfície
d’Envasos lleugers

en

1 dia a la setmana (2 a
l’estiu)
62.287,66 €

Recollida de la Fracció Contenidors
superfície
Paper i Cartró

en

1 dia a la setmana

Recollida de la Fracció Contenidors
superfície
Vidre

en

1 recollida cada 15 dies

Benefici
industrial,
Despeses
generals,
IVA i Retorns de recollida
Cost de les inversions per la realització dels serveis:
Concepte

Cost anual estimat

Inversions necessàries per la realització del
2.125,88 €
servei
Cost del seguiment tècnic i administratiu:
Servei

Cost anual estimat

Seguiment tècnic

4.723,58 €

Cost de comunicació a la població:
Servei

Cost anual

Campanyes i comunicació als usuaris del servei. 3.530 €
Els retorns de canon i els ingressos per la venta de material valoritzable seran anualment transferits per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a
l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys. Per l’elevada fluctuació del valor de
venta dels residus i els possibles canvis en els canons, resulta difícil estipular
una quantitat exacte de retorn per venta de material i retorn de cànon
anual. A continuació es realitza una estimació del possible retorn anual per
la recollida de residus amb les condicions actuals.
Servei

Estimació de retorn anual

Estimació del retorn Ecoembes Envasos

-13.586,56 €

Estimació del retorn Ecoembes Paper

-4.405,75 €

Estimació del retorn Ecovidrio Vidre

-5.322,10 €

Estimació retorn del cànon de recollida de -1.973,25 €
FORM
Total anual estimat

-25.287,66 €

