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2.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la participació en el projecte transfronterer «Nouvelles opportunités pour

les jeunes catalans» que lidera l’entitat Ceméa i que forma part de la subvenció Micro-projet

sur l’Espace Catalan Transfrontalier, en el marc d’una col·laboració amb l’entitat francesa

Ceméa Occitanie i l’Ecole 2em Chance de Perpinyà.

Fets

Atès  que  Ceméa  Occitanie  és  una  entitat  de  capacitació  professional  i  organització

d’educació en l’àmbit no formal de la regió de l’Occitània a França. La relació i col·laboració

amb aquesta entitat es va iniciar l’any 2018, a partir del contacte amb una de les seves

escoles;  l’École  de  la  2em  Chance  de  Perpinyà  quan  es  va  realitzar  un  intercanvi  de

professionals  i  de  joves  en  el  marc  de  l’acció  1.4.  del  projecte  PropecTsaso,  projecte

transfronterer dins dels programes de subvencions POCTEFA. En aquest cas es van realitzar

diferents activitats, reunions i trobades per realitzar una recerca i intervenció en l'àmbit de la

salut i els joves.

Atès  que  l’any  2019  l’Àrea  de  Joventut  va  participar  en  el  projecte  d'intercanvi  juvenil

transfronterer d'Euroregió liderat per l'entitat Ceméa i l’Ecole 2em Chance de Perpinyà, on

es van realitzar diferents trobades i activitats amb els joves de caire cultural.

Atès que l’Àrea de Joventut del CCAE, l’entitat Ceméa i l’École de la 2em Chance de Perpinyà

continuen treballant i  col·laborant en la possibilitat de realitzar projectes de mobilitat de

caire transfronterer, que ens permetin treballar en l’intercanvi de bones pràctiques i també

en poder realitzar activitats per a joves.

Atès  que  l'entitat  Ceméa  Occitanie  i  l’Ecole  2em  Chance  de  Perpinyà han  rebut  una

subvenció per a dur a terme aquest projecte transfronterer, a través del qual es realitzaran

diferents activitats d’intercanvi amb els joves d’una banda i altra de la frontera fins al mes de



juliol d’aquest any. Serà sobretot un intercanvi d’experiències en línia,  de diferents activitats

relacionades amb la cultura i l’oci saludable.

Atès que l'activitat també tindrà el suport d’un altre projecte en el qual també l’Àrea de

Joventut col·labora que és l’enviament d’un jove voluntari de la nostra comarca, que és qui

farà les tasques de dinamització d’aquest projecte i posarà en relació i connectarà els joves

d’una banda i altra de la frontera de forma virtual durant uns mesos, i si es pot es realitzarà

una trobada final de forma presencial. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà està acreditat

per a poder fer aquest acompanyament, assessorament i enviament d’un voluntari dins el

Cos Europeu de Solidaritat (Programa Erasmus +) i ja s’han realitzat les tasques de recerca

de  voluntaris  per  a  què  poguessin  optar  a  la  plaça,  i  donar-los  la  informació  i

acompanyament. A través d’aquesta recerca,  ha estat l’entitat  Ceméa qui ha realitzat la

selecció del voluntari, un jove de Garriguella, en Joan Capalleras Tàboas.

Atès que l’entitat que lidera aquest projecte és Ceméa Occitanie, que és qui gestiona tota la

documentació, rep els diners de la subvenció i haurà de justificar les despeses de totes les

activitats realitzades.

Atès  que  la  nostra  entitat  es  compromet  a  realitzar  diferents  tasques  de  col·laboració,

coordinació i organització de diferents activitats de suport al projecte:

- Reunions virtuals o presencials quan sigui possible entre els diferents professionals que

participen en el projecte,

- Trobades virtuals d’intercanvi d’experiències entre els joves de les diferents entitats que hi

participen

- Organitzar una activitat cada mes d’intercanvi relacionada amb l’oci saludable durant la

durada del projecte.

- Fomentar la participació dels joves de la comarca i dels espais joves del municipi en aquest

projecte.



Atès que a l’expedient s’adjunta la documentació, projecte «Nouvelles opportunités pour les

jeunes catalans» de l’entitat Ceméa Occitanie.

Atès l’informe tècnic de data 19 de gener de 2021 realitzat per la M. José Navarro Oller,

tècnica de Joventut i responsable del Servei de Mobilitat Internacional.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el

present acord.

Fonaments de dret

• 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 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

públiques.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

• Projecte  Nouvelles  opportunités  pour  les  jeunes  catalans est  un projet  porté  par  les

CEMÉA Occitanie, au titre de l’Ecole de la 2e chance de Perpignan et des actions Déclic

Jeunes  à  Perpignan,  le  service  Jeunesse  du  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Emporda  de

Figuères, et le bureau de Figuères du Centro Noves Oportunitats.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut i Esports, proposa a la Junta de

Govern, l'adopció del següent

ACORD



Primer.- Aprovar la participació en aquest projecte «Nouvelles oppotunités pour les jeunes

catalans» i la signatura de la documentació derivada de l’activitat que es realitzarà en el

marc d’aquest projecte per tal  de poder així  realitzar  les  diferents activitats  de suport i

d’intercanvi d’experiències entre els joves d’una banda i altra de la frontera.

Segon.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep

M.  Marcé  i  Company,  per  a  la  signatura  de  la  documentació  derivada  de  l’activitat

necessària per a la plena efectivitat d’aquest projecte.

Tercer.- Donar-ne trasllat a l’entitat Ceméa Occitanie i l’Ecole 2em Chance de Perpinyà, així

com a l'àrea de Joventut d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes

adients.

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 Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou Molinet



ANNEX

FONDS  DE  SOUTIEN  AUX  MICRO-PROJETS  SUR  L’ESPACE  CATALAN
TRANSFRONTALIER

Dossier de candidature 2020

(à remplir par tous les porteurs de projets des Pyrénées-Orientales)

PARTIE 1 – INFORMATIONS GÉNÉRALES:

INTITULÉ DU PROJET

Nouvelles opportunités pour les jeunes catalans

RÉSUMÉ DU PROJET / OBJECTIFS GÉNÉRAUX POURSUIVIS

Nouvelles opportunités pour les jeunes catalans est un projet porté par les CEMÉA Occitanie,
au titre de l’Ecole de la 2e chance de Perpignan et des actions Déclic Jeunes à Perpignan, le
service Jeunesse du Consell Comarcal de l’Alt Emporda de Figuères, et le bureau de Figuères
du Centro Noves Oportunitats.



A travers la mise en place de modules de formation communs, qui s’appuient sur des ren-
contres virtuelles régulières et la réalisation de vidéos, ce projet cherche à renforcer les ca-
pacités d’expression des jeunes et la pratique de la langue, à valoriser la connaissance et
l’implication des jeunes sur le territoire catalan et à favoriser la rencontre entre des jeunes
de chaque côté de la frontière.

Les structures partenaires, impliquées dans l’accompagnement des jeunes, mutualisent des
démarches et méthodes de formation pour une meilleure insertion sociale et professionnelle
des jeunes.

THÉMATIQUE(S) ET PUBLIC(S) CIBLE(S) DU PROJET

Cochez la ou les case(s) correspondante(s) :

Thématique 1       Développement territorial / Emploi / Insertion professionnelle

Thématique 2       Actions culturelles

Thématique 3       Tourisme

Thématique 4       Valorisation du patrimoine culturel et naturel

Thématique 5       Jeunesse et Sports

Thématique 6      Santé / Actions sociales

Quels sont les public(s) cible(s) du projet     ?

Ce  projet  cherche  à  toucher  des  jeunes  de  16  à  25  ans  du  territoire  catalan,  et  plus
particulièrement les jeunes inscrits dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle
(inscriptions  dans  les  dispositifs  Ecole  de  la  2e chance  à  Perpignan,  DECLIC,  Noves
Oportunitats).  Il  cherche  aussi  à  favoriser  la  rencontre  entre  les  jeunesses  avec  la
participation  du  service  Jeunesse  de  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Emporda  et  la
complémentarité avec le Corps Européen de Solidarité. Enfin, il s’adresse aux professionnels
impliqués  dans  l’accompagnement  des  jeunes,  avec  la  mutualisation  d’outils  et  de
démarches de formation.

IDENTIFICATION DES PARTENAIRES IMPLIQUES DANS LE PROJET

Demandeurs localisés dans les Pyrénées-Orientales
indiquez autant de partenaires que nécessaire

Le porteur du projet : CEMÉA Occitanie



Forme juridique : Association loi 1901
Adresse postale : 7 avenue des Palmiers 66000 Perpignan
Nom du représentant légal de la structure : Philippe Ferrand, président des CEMÉA Occitanie

Nom du responsable du projet : Jean-Claude Godard
Fonction : directeur de l’école de la 2e chance de Perpignan
Tél. : 04 67 50 46 18

E-mail : direction@cemea-occitanie.org

Partenaire 1 :
Forme juridique :
Adresse postale :
Nom du représentant légal de la structure :

Nom du responsable du projet :
Fonction :
Tél. :

E-mail :

Partenaire 2 :
Forme juridique :
Adresse postale :
Nom du représentant légal de la structure :

Nom du responsable du projet :
Fonction :
Tél. :

E-mail :

Autres partenaires des Pyrénées-Orientales :

Demandeurs localisés dans la province de Girona 1

Indiquez autant de partenaires que nécessaire

Le porteur du projet :
Forme juridique :
Adresse postale :
Nom du représentant légal de la structure :

Nom du responsable du projet :

1  Pour les projets impliquant un partenariat transfrontalier.

mailto:direction@cemea-occitanie.org


Fonction :
Tél. :
E-mail :

Partenaire 1 : Consell Comarcal de l’Alt Emporda
Forme juridique : Autorité publique
Adresse postale: c/Nou, 48  17600 Figueres
Nom du représentant légal de la structure : Sònia Martínez Juli

Nom du responsable du projet : Maria Jose Navarro Oller
Fonction : responsable Area de Joventut
Tél. : +34972673728
E-mail : mjnavarro@altemporda.cat

Partenaire 2 : Centro de Nuevas Oportunidades de Girona
Forme juridique : fondation
Adresse postale : C/ Pare Coll, 15 - 17005 Girona
Nom du représentant légal de la structure : Anna Nouguet Prunell, directrice
Nom du responsable du projet : Sonia Navarro Ortega
Fonction : Coordinatrice pédagogique
Tél. : +34972299528
E-mail : cnogirona@oscobe.com

Autres partenaires de la province de Girona:

PARTIE 2 – PARTENARIAT 2

HISTORIQUE DE LA COOPERATION ENTRE LES PARTENAIRES

 Décrivez la démarche partenariale ayant conduit à l'élaboration du projet   :

L’Ecole de la 2e chance de Perpignan et le Consell Comarcal de l’Alt Emporda se rencontrent
en 2017 autour d’un projet transfrontalier sur la santé des jeunes. Les rencontres donnent
lieu  à  la  réalisation  d’un  clip  vidéo :  https://www.youtube.com/watch?
v=y49lpEC26KQ&feature=youtu.be
Ils  réalisent  ensuite  le  projet  « Repousse  Ta  Frontière ».  Avec ce  projet,  on  cherche à
permettre aux jeunes de se rencontrer assez régulièrement pour créer des liens solides,
lever la barrière de la langue et découvrir le patrimoine culturel et naturel commun. Pour les
professionnels, il s’agit de maintenir les liens créés par le premier projet et de renforcer les
échanges sur les pratiques professionnelles d’accompagnateurs des jeunes en insertion vers
l’emploi.  Ce  projet  associe  les  jeunes  de  Figueres  inscrits  dans  la  démarche  de  Noves
Oportunitats.

2  Pour les projets impliquant un partenariat transfrontalier.

https://www.youtube.com/watch?v=y49lpEC26KQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y49lpEC26KQ&feature=youtu.be
mailto:cnogirona@oscobe.com
mailto:mjnavarro@altemporda.cat


 Une vidéo est réalisée : https://youtu.be/AdNqf7Ccwsw

A partir de décembre 2019, les professionnels des structures échangent régulièrement, avec
le souhait de maintenir le lien et de créer de nouvelles opportunités de rencontre pour les
jeunes catalans,  sur  les  questions  de la  formation  professionnelle,  de  l’identité  et  de la
discrimination. Pour faciliter les échanges de jeunes, une démarche d’accueil d’un volontaire
de Sud Catalogne est mise en place. La crise sanitaire de 2020 montre l’importance de créer
des échanges virtuels pour garder le lien avec des jeunes en perte de sens et de repères, et
limiter le repli sur soi. C’est là qu’émerge le projet  Nouvelles opportunités pour les jeunes
catalans.

 Décrivez les éventuelles actions de coopération précédemment menées   :

Le projet «Echanges transfrontaliers: santé et jeunesse» a été mis en place en 2017 par les
partenaires  dans  le  cadre  du  projet  ProspecTaso.  Après  avoir  travaillé  au  cours  de
séminaires et réunions professionnelles les différents problèmes de santé qui existaient au
sein de l’espace transfrontalier, tels que la consommation de toxiques, la mauvaise nutrition,
le manque d’activités sportives, les problèmes affectifs, relationnels et émotionnels. Il a été
décidé de promouvoir des habitudes saines chez les jeunes au-delà des frontières à partir de
trois échanges avec des jeunes de l’école régionale de la 2e chance de Perpignan et du
Bureau de Jeunesse de l’Alt Emporda.

Le projet «Repousse Ta Frontière» a permis à 26 jeunes catalans, inscrits dans les dispositifs
Ecole de la 2e chance (à Perpignan) et Noves Oportunitats (à Figuères) de se rencontrer
autour de 6 activités de découverte du patrimoine culturel et naturel du territoire, en 2018 et
2019.

Les Ceméa ont demandé la labellisation du Corps Européen de Solidarité et obtenu le projet
«Europportuniterranée» pour accueillir  en 2020 un volontaire  de Sud Catalogne dans le
cadre du Corps Européen de Solidarité.

PERTINENCE DU PARTENARIAT

Démontrez  en  quoi  le  partenariat  ayant  conduit  à  l'élaboration  du projet  est
approprié et adapté aux objectifs de l'opération présentée.

Les structures impliquées dans le projet partagent une vision de la formation des jeunes qui
passe par l’activité, le projet et s’appuie sur les méthodes actives. Ils accompagnent des
jeunes  en  insertion  sociale  et  professionnelle  à  travers  différents  dispositifs  liés  à  la
formation  professionnelle  (Ecole  de  la  2e chance,  DECLIC  dans  les  Pyrénées  Orientales,
Centre de Nouvelles Opportunités dans la province de Gérone et plus particulièrement à

https://youtu.be/AdNqf7Ccwsw


Figuères),  mais  aussi  des  actions  liées  à  l’éducation  non  formelle  (animation,
accompagnement à la création, culture).

Le partenariat entre le service Jeunesse du Consell Comarcal de l’Alt Emporda, le CNO et les
Ceméa  permet  aux  professionnels  d’échanger  sur  les  pratiques  d’accompagnement  des
jeunes en insertion, sur les réalités des jeunesses catalanes et les actions à destination de la
jeunesse mises en place en Catalogne Nord et Catalogne Sud.

A travers la réalisation d’activités conjointes, les jeunes peuvent renforcer leurs compétences
professionnelles  et psycho-sociales, et  s’inscrire  dans un projet.  Le lien entre les jeunes
permet de  renforcer  la  compréhension du territoire,  du marché du travail,  et  facilite  la
mobilité des jeunes impliqués.
Ce partenariat permet de renforcer la connaissance des acteurs du territoire, le maillage
territorial des actions jeunesse et de créer des nouvelles opportunités d’insertion sociale et
professionnelle pour des jeunes de 16 à 25 ans.

PARTIE 3 – DESCRIPTION DU PROJET

Décrivez  précisément  la  nature,  la  chronologie  et  la  localisation  des  actions
prévues par le projet, ainsi que les résultats attendus. Indiquez autant d’actions que
nécessaire.

Action 1 : Cuisine, territoire et loisirs: des vidéos pour échanger et découvrir

Descriptif: Chaque mois, à partir d’octobre 2020, un groupe de jeunes de Catalogne Nord et
un groupe de jeunes de Catalogne Sud réalisent une vidéo qu’ils partagent en ligne. Les
partenaires ont choisi  des thèmes en lien avec les  formations et activités  proposés aux
jeunes en insertion sociale et professionnelle:

- la cuisine (axe coordonné par le CNO, qui dispose d’une cuisine pédagogique et
d’une formation hôtellerie),

- le territoire (axe coordonné par l’Ecole de la 2e chance de Perpignan, en lien avec le
projet de découverte du territoire «Périple» et les activités culturelles),

- les  loisirs  (axe  coordonné  par  le  service  Jeunesse  du  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Emporda, en lien avec les activités collectives proposées aux jeunes de Figuères).

Résultats attendus:

A travers la réalisation de ces vidéos, on cherche à ce que les jeunes se questionnent: qui
suis-je?  Quelle  est  ma place  dans  le  monde? Autour  de  cette  question  d’identité,  nous
voulons travailler de manière transversale le thème des discriminations.



Les vidéos deviennent des ressources pour l’apprentissage des langues. La question de la
langue est travaillée à travers la réalisation, la découverte, la traduction des vidéos. Ces
vidéos deviennent des outils pédagogiques à court terme et à long terme.

La réalisation de vidéos est aussi un outil d’éducation critique aux médias et de formation
aux nouvelles technologies.

Action 2 : Rencontres virtuelles en direct

Descriptif: Chaque mois, à  partir d’octobre 2020, une rencontre virtuelle est mise en place
pour créer du lien entre les jeunes catalans de chaque côté de la frontière. Ces rencontres
peuvent avoir lieu sur différentes plateformes visuelles comme Instagram, Jitsi ou Zoom. Ces
rencontres contextualisent et problématisent les vidéos réalisées par les groupes. Elles sont
aussi des espaces de formation qui viennent renforcer les capacités d’expression des jeunes
dans différentes langues.
Les  jeunes  peuvent  ainsi  utiliser  les  nouvelles  technologies  dans  une  perspective  de
formation, et renforcer leur regard critique sur les nouveaux médias de l’information et les
réseaux sociaux.

Résultats attendus:

Les jeunes renforcent leurs capacités à utiliser les technologies de l’information et de la
communication, et renforcent leurs connaissances et leur esprit critique sur les outils du
virtuel.
Ils  renforcent  leurs  capacités  d’expression  et  de  compréhension  autour  de  différentes
langues (français, castillan, catalan).

Action 3 : Accueil d’un volontaire à Perpignan

Descriptif: Pour faciliter les rencontres virtuelles et la réalisation et mise en ligne des vidéos,
un volontaire de Sud Catalogne est accueilli et accompagné dans les locaux de l’Ecole de la
2e chance à Perpignan, dans le cadre du Corps Européen de Solidarité.

Ce jeune (entre 18 et 30 ans) réalisent une mission longue de volontariat (9 mois) dans un
contexte qu’il doit découvrir. Il s’implique dans une activité solidaire qui répond à un fort
enjeu sociétal. L’activité, riche, lui permet de développer ses compétences professionnelles,
personnelles, civiques et informelles.

Le processus de sélection et d’accueil du volontaire aura lieu en septembre 2020.

Résultats attendus:

L’accueil d’un volontaire de Sud Catalogne à Perpignan :



- Permet à un jeune de s’impliquer dans une démarche citoyenne pendant plusieurs mois, et
d’acquérir des compétences
- Facilite la rencontre interculturelle entre les jeunes de Perpignan et de Figueres
- Facilite le travail en réseau et l’échange de pratiques entre les partenaires
- Illustre la plus-value de la mobilité transfrontalière auprès des jeunes et des structures du
territoire.

Action 4 : Communication

Descriptif:  Le  projet  repose  sur  la  mise  en  place  d’une  communication  claire  entre  les
partenaires, mais aussi avec les jeunes.

Une communication régulière sera mise en place sur les réseaux sociaux et les sites internet
des partenaires, et auprès de la presse locale, afin de favoriser la participation des jeunes, et
de valoriser les résultats du projet.

Résultats attendus:

Les jeunes ont connaissance du projet et s’y engagent
Les  résultats  du  projet  (matériels  et  immatériels)  sont  communiqués  auprès  d’un  large
public.

Action 5 :

Descriptif:

Résultats attendus:

Action 6 :

Descriptif:

Résultats attendus:

Autres actions :

Si la situation sanitaire le permet, ce projet pourrait déboucher sur:

- La  facilitation  d’immersions  professionnelles  dans  l’espace  transfrontalier  catalan
pour les jeunes.

- La réalisation d’un échange de jeunes en partenariat avec le Musée de Préhistoire de
Tautavel, sur le thème «Identités et discriminations»



Décrivez également les modalités de mise en œuvre et de suivi des actions:

Le projet repose sur une excellente communication entre les partenaires du projet et avec
les jeunes. Les partenaires réaliseront des points d’étape au moins une fois par trimestre
pour évaluer les actions mises en place et planifier les activités à venir, par visio conférence
ou en présentiel en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Le projet sera présenté aux jeunes dès son afin de favoriser leur implication, et ils seront
accompagnés à toutes les étapes, par leurs formateurs, jusqu’à réaliser démarrage un bilan
de leurs apprentissages, suivant la démarche du référentiel APC (approche par compétence)
à la fin du projet.  En France, c’est Elisabeth Belmonte, formatrice référente des cours de
langue  de  l’Ecole  de  la  2e chance  et  du  projet  «Périple»,  qui  pilote  cette  dynamique
d’accompagnement des jeunes.

Le  montage  des  vidéos  et  la  réalisation  des  rencontres  virtuelles  seront  supervisés,  à
Figuères, par l’animateur jeunesse de Alt Emporda, et à Perpignan, par le volontaire catalan
CES.

Un plan de communication précis sera mis en œuvre, avec des actions à destination des
jeunes et des structures du territoire, et plus largement afin de faire connaître la démarche
(espaces dédiés sur les sites internet, diffusion presse et sur les réseaux sociaux).

Ces actions seront réalisées sous la supervision du directeur  de l’Ecole de la 2e chance de
Perpignan

PARTIE 4 – PLUS-VALUE TRANSFRONTALIÈRE DU PROJET

Selon vous, quelle plus-value transfrontalière apportera votre projet au territoire de l’Espace
Catalan  Transfrontalier  et  quels  bénéfices  apportera-t-il  au(x)  public(s)  cible(s)  ?
Argumentez 

A travers la mise en place de modules de formation communs, ce projet développe les com-
pétences des jeunes catalans, mais aussi des professionnels et des structures partenaires du
projet.

Il permet de développer des actions communes à destination de la jeunesse et ainsi de ren-
forcer l’interconnaissance sur le territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier.



Les jeunes, plus aptes à communiquer et avec une meilleure connaissance de leur territoire,
sont en capacité d’être mobiles dans l’espace transfrontalier, et en capacité de projeter un
projet professionnel et de vie sur l’espace catalan.

Ce projet soutient le rapprochement entre les acteurs de jeunesse du territoire et favorise
l’insertion  sociale  et  professionnelle  des  jeunes sur le  bassin  de  vie  de l’espace  catalan
transfrontalier.

S'il  ne  s'agit  pas  d'un nouveau  projet,  précisez  en  quoi  cette  nouvelle  phase
apporte une plus-value.

PARTIE 5 – LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Il est rappelé aux porteurs de projets que :

 seules les dépenses certifiées à partir de la date de lancement de l'appel à
projets 2020 (25 juin 2020) seront considérées comme éligibles ;

 le calendrier de réalisation des opérations s'étalera au maximum jusqu'au
31 août 2021 ;

 les justificatifs de réalisation du projet devront être présentés avant le 31
octobre 2021.

Date prévisionnelle de début de projet : 1e septembre 2020
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2021

PARTIE 6 – LE BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET
Remplir, dater et signer le tableau joint au dossier de candidature

PARTIE 7 – L’ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE
Je  soussigné,  MOREAUX François,  directeur  des  CEMEA Occitanie,  certifie  sur  l’honneur
l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande, et m’engage à mettre à
disposition ou à fournir, toute pièce justificative d’utilisation de cette aide.

A Perpignan, le 23 juillet 2020   

Signature Cachet



R/N:14/RG/mr (Núm. Exp:2020/895)

3.- 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  Eurodistricte  al  desenvolupament  de

projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer (2020-2021)

Fets

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant Junta de Govern de data 7 de juliol de
2020 va acordar sol·licitar al Departament de la Presidència,  una subvenció per el projecte
o  activitat  «Xarxa  de  treball  transfronterera  per  acollir  i  acompanyar  dones  migrades  a
l’Espai  Català  Transfronterer», d’acord  amb  la  convocatòria  de  subvencions  pluriennals
Eurodistricte  per  al  desenvolupament  de  projectes  de  cooperació  a  l'Espai  Català
Transfronterer, publicada al diari oficial DOGC  resolució PRE/1430/2020, d’11 de juny de
2020 La quantitat sol·licitada era de 7.500,00 euros.

En data 25 de  novembre de  2020,  la  secretària general  de  la  Presidència  ha  signat  la
resolució  de  concessió  de  les subvencions Eurodistricte  2020  en  la  qual  s’atorga  una
subvenció de 5.550,00€ al  Consell  Comarcal de l’Alt  Empordà per el  projecte  «Xarxa de
treball  transfronterera  per  acollir  i  acompanyar  dones  migrades  a  l’Espai  Català
Transfronterer» nº d’expedient PRE095/20/000003

En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’acceptació de l’import de 5,550,00euros
concedits pel Departament de la Presidència per dur a terme el projecte o activitat, «Xarxa
de  treball  transfronterera  per  acollir  i  acompanyar  dones  migrades  a  l’Espai  Català
Transfronterer»

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà preveia en el pressupost comarcal inicial aprovat de
l'any 2021 a l'aplicació pressupostària d'ingressos  40.45061 Gencat-Proj. Cooperació Espai
Català i per un import de 7.500,00€.

Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.



Fonaments de dret

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de

Subvencions (en endavant, “RLGS”).

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i

Serveis dels ens locals (“ROAS”).

• Pla estratègic de subvencions del CCAE. 

• Bases d'execució del pressupost 2021.

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 import de 5.500,00 euros per al finançament

de despesa corrent (o capital) i per al projecte «Xarxa de treball transfronterera per acollir i

acompanyar dones migrades a l’Espai Català Transfronterer

Segon.- Consignar l’import 5.500,00 euros a l’aplicació pressupostària d’ingressos 40.45061

Gencat-Proj. Cooperació Espai Català

Tercer.- Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris

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 conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

En dono fe,
La Secretaria,

Cristina Pou Molinet



R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2021/71)

4.- 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 selectiva de la fracció

orgànica  dels  Residus  municipals  (FORM)  entre  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i

l'Ajuntament de Palau-Saverdera

Fets

1- Segons el  PRECAT20, cal  procedir  a la recollida selectiva de la Fracció Orgànica dels

Residus Municipals (FORM) en tots els municipis o un mètode alternatiu de tractament en

origen.

2- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha facilitat una fitxa resum de les característiques

bàsiques  i  campanya  d'implantació  als  ajuntaments  que  s'ha  considerat  que  cal  que

implantin aquest servei, amb un preu base de la delegació per tal de poder licitar-lo.

3- Onze municipis de la comarca han manifestat la voluntat de delegar les competències

municipals al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per tal que pugui licitar, controlar i fer el

seguiment del servei de recollida de FORM, amb els quals s'ha fet l'estudi econòmic i tècnic

del servei.

4- En data 26 de juliol de 2017 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a

la delegació del servei de recollida de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM).

5- En data 10 d’octubre de 2017 els serveis jurídics d’aquest Consell Comarcal van emetre

l’informe jurídic  favorable a l’aprovació  del  conveni  marc  i  les  modificacions de caràcter

jurídic.



6- En el Ple del Consell Comarcal del 28 de novembre de 2017 es va aprovar una modificació

del mateix, que inclou algunes modificacions de caràcter jurídic en el conveni marc, però

que no afecten en cap cas al contingut tècnic del mateix i que serviran de base i seran

d'aplicació general per a la prestació del servei.

6- En data 26 de novembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Palau-Saverdera va aprovar el

conveni per la delegació de competències per a la recollida selectiva de la Fracció Orgànica

dels Residus Municipals (FORM) entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de

Palau-Saverdera.

7- En data 26 de gener de 2021 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient ve emetre informe

favorable a l’aprovació del conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva

de la fracció orgánica dels Residus municipals (FORM) entre el Consell Comarcal de l'Alt

Empordà i l'Ajuntament de Palau-Saverdera

Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent:

• 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).

• 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 selectiva de la

fracció orgánica dels Residus municipals (FORM) entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i

l'Ajuntament de Palau-Saverdera

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 Palau-Saverdera 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 SELECTIVA DE

LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS (FORM) ENTRE EL CONSELL

COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ I L'AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

I. PARTS QUE INTERVENEN

D'una part,

L’Il·lustríssima Sra. 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 assistida per la secretaria, el senyora
Cristina Pou i Molinet.

De l'altra,

L’Il·lustríssima Sra. Isabel Maria Cortada i Soler, alcalde de l’Ajuntament de Palau-saverdera,
amb NIF P1712700B, 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 facultat mitjançant acord de Ple de la corporació i assistit pel secretari
de la Corporació,  el senyor Emili Santos i Bach.

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 Palau-saverdera és titular de les competències per a la
recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals ( FORM) 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  Palau-saverdera no va aprovar  el  Pla  de  gestió  de  residus
municipals.  El  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  realitza  el  seguiment  informàtic  de  la
implantació de la recollida i tractament de la fracció orgànica al SDR de l'Agència de residus
de Catalunya.

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 la Junta Consultiva de Contractació Administrativa va emetre informe 6/2017
en data 16 de maig on fa constar que la transferència 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 la fracció orgànica dels residus municipals (FORM)
que es regirà pels següents:

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 Palau-saverdera delega a favor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
la gestió del servei de recollida selectiva de la FORM que inclou:

 L'estudi  tècnic  de  planificació  i  la  contractació  del  servei  de  recollida de  fracció
orgànica dels residus municipals.

 El Servei de Recollida Selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM)
en el  municipi  de Palau-saverdera entenent que podrà ser d'origen domèstic,
comercial o industrial assimilable a municipal si aquests dos últims estan integrats a
la recollida municipal.( segons característiques del pacte 2on)

 El transport de la fracció FORM recollida a la planta de compostatge o, si s'escau, a
altres plantes de tractament.

 El  seguiment  del   Pla  de  desplegament  de  recollida  i  tractament  de  la  fracció
orgànica dels residus municipals a l'aplicació informàtica de l'Agència de residus de
Catalunya.



2.2 Acceptació de la delegació

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà accepta aquesta delegació 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.

Quart. Condicions de la prestació del servei

Les condicions particulars amb què es prestarà el servei estan definides a l’annex 1 d’aquest
conveni.

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  Palau-saverdera  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. Gestió econòmica

L'Ajuntament de Palau-saverdera haurà d'aprovar la imposició i la ordenació dels tributs
necessaris per poder atendre el finançament dels serveis delegats.



També  serà  igualment  competència  municipal  la  gestió  i  la  responsabilitat  recaptatòria
d'aquests tributs respecte als subjectes passius obligats al pagament, sense que es pugui fer
extensiu  al  Consell  Comarcal  cap  responsabilitat  per  qualsevol  concepte  d'aquesta
naturalesa.

Setè. Finançament de la delegació – Determinació del preu del servei

1. Per tal de finançar les competències delegades, la quantia prevista a assumir (preu de
licitació)  per  part  de  l’Ajuntament  és  de  11.970,88  €  anuals,  imputables  a  la  partida
pressupostària 1621/227.00.01

El  cost  mensual  d’aquest  servei,  així  com el  detall  de  les  condicions  del  servei  son els
descrits al document annex 1 d'aquest conveni.

2.  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 anualment a partir de la data de signatura del contracte de recollida.

Vuitè. Facturació

Es facturarà mensualment d'acord amb les recollides o 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.

Novè. 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.

Desè. Obligacions de l'Ajuntament

A més de les obligacions específiques que resultin de l'annex 1, correspon a l'Ajuntament de
Palau-saverdera:

- Pagar 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.

Designar un treballador i un regidor de la corporació municipal que permetrà el contacte
directe i immediat entre l'Ajuntament i els responsables comarcals del servei, per atendre
imprevistos i situacions extraordinàries que requereixin la col·laboració municipal de forma
immediata.

- Atendre les possibles queixes, observacions, suggeriments, al·legacions, recursos i altres
peticions que formulin els ciutadans de Palau-saverdera 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 selectiva de la FORM, a qui correspon també
suportar aquesta despesa.

- Les altres que s'indiquin en aquest conveni.

Onzè. Obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

A  més  de  les  obligacions  específiques  que  resultin  de  l'annex  1,  correspon  al  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà:

- Adquirir els drets i les obligacions com a patró 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 accident, danys o perjudicis
que puguin ocasionar a tercers, produïts per omissió o acció dels treballs realitzats en la
prestació del servei.

Dotzè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà vigència des de la delegació de l'estudi tècnic i contractació del servei
i, havent finalitzat el període inicial, la delegació de la recollida de la FORM tindrà vigència 6
anys comptats a partir de la signatura del contracte de prestació de serveis corresponent al
servei de recollida de FORM.

Tretzè. 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 expressament a l’annex
1  del  conveni,  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 de
FORM el Consell Comarcal procedirà a tramitar-ne la modificació per tal d'incorporar-los,
sempre que sigui possible.

Catorzè. 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

Quinzè. 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  (serà  de  234€  per
contenidor  el  2019  i  2020,  en  anys  successius  s'aprovarà  en  es  contraprestacions
econòmiques  per  delegacions  al  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà).  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.

Setzè. 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  Palau-saverdera,  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.

Dissetè. 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, 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 Palau-saverdera  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  Palau-
saverdera 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.

Divuitè. 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, així com en el BOP de Girona.

3. D'acord amb el mateix article 103 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.

Dinovè. 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.

I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les parts el signen per
duplicat.

Figueres, a la data de la signatura electrònica



Per part del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà Per part de l'Ajuntament de Palau-saverdera

Sònia Martínez i Juli
Presidenta

Isabel Maria Cortada i Soler
Alcalde-president

Cristina Pou i Molinet                  Emili Santos i Bach

Secretaria                                  Secretari

ANNEX 1 : CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FORM

El  Servei  de Recollida Selectiva de FORM abastarà tot  l'àmbit  territorial  del  municipi  de
Palau-saverdera  i  comprendrà  aquells  serveis  específics  que es  defineixin  a  la  proposta
tècnica estudiada pel municipi segons característiques d'aquest i de l'origen dels residus, i
que s'incloguin al Reglament de funcionament del servei que s'aprovarà paral·lelament a
l'aprovació del mateix i coincidirà amb les clàusules tècniques de la contractació.

Es consideren bàsics:

 El Servei de recollida selectiva mecanitzada dels contenidors així com el seu transport  a la
planta de compostatge de la comarca.

 La  recollida  dels  residus  corresponents  al  contenidor  recollit  quan  estiguin  al  voltant
d’aquest, de manera clarament separada i que aquest acopi sigui degut al desbordament
del contenidor corresponent.

 El Servei de neteja periòdica i manteniment dels elements de recollida i dels contenidors.
 El Servei de canvi d’ubicació, col·locació de nous contenidors si el servei ho requereix i

reposició dels contenidors malmesos.
 El  servei  de  recollida  porta  a  porta  de  generadors  singulars  o  de  recollida  de  grans

productors  si  aquests  tipus  d'establiments  són  presents  al  municipi  i  és  tècnicament
aconsellable fer-ne una recollida segregada.

 El Servei de seguiment tècnic i administratiu del servei.
 La realització de campanyes educatives

Els residus que es consideren inclosos en el servei de recollida objecte d'aquest conveni són els
residus  provinents  de  la  fracció  orgànica:  restes  de  cuina,  vegetals  i  fruita,  pasta,  arròs,
productes de panaderia, productes làctics sense envàs, marro de cafè, bossetes d'infusions,
paper de cuina (excepte si és brut de detergents o substàncies químiques), carn i peix...



Resten per tant exclosos de l’àmbit d’aquest conveni els residus orgànics que no siguin d'origen
municipal o comercials integrats en la recollida del municipi. També s'exclou la fracció verda
dels residus municipals que ha de ser objecte d'una recollida específica. Així com excrements
d'animals de companyia  o cendra.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà prestarà el Servei  com consideri oportú i tenint en compte
criteris d'eficiència. D'altra banda prestarà un servei directe de seguiment que vetllarà per tal
que el Servei sigui el més idoni tècnica i econòmicament pels municipi de Palau-saverdera  així
com pel compliment  del contracte administratiu.

Pel que fa les característiques particulars que es defineixen pel municipi de Palau-saverdera,
s'obtenen d'un estudi global del servei i estan reflectides a l'annex 2

Respecte a les diferents tasques que s'inclouran al Reglament del servei de recollida de FORM
hi haurà la regulació de la coordinació del servei de recollida de FORM amb la resta de serveis
de recollida del municipi o altres serveis de competència municipal que hi puguin afectar:

Correspondrà a l'Ajuntament:  

1. Tenir informat al Consell Comarcal de totes les circumstàncies que afectin el Servei dins
el seu terme municipal.

2. Procurar que els contenidors puguin ser buidats en condicions adequades i prevenir
qualsevol  incidència  que  dificulti  el  desenvolupament  normal  del  Servei,  com ara,
cotxes mal aparcats, obres, acumulació d’aigua en el seu interior, desbordament de
residus voluminosos o fracció resta dels RSU al seu voltant ( si aquest ultim servei no
està delegat al Consell comarcal).

3. Col·laborar en les tasques d’inspecció i de  tramitació dels expedients sancionadors que
es derivin de la normativa vigent i  que, no essent directament relacionats amb el
servei,  generin disfuncions en aquest: especialment en els casos en que activitats
industrials i comercials.

4. Col·laborar en la  planificació  i  execució  de campanyes d'educació ambiental  per a
millorar els resultats i la qualitat del servei.

Correspon al Consell Comarcal:  

1. Fixar la proposta de base de funcionament del servei de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals, entenent per això, la definició del nombre de
contenidors,  de  la seva ubicació  i  de la  seva freqüència  de  recollida,  així  com la
necessitat de serveis addicionals, que figura a l'annex 2 del conveni de delegació i que
serviran per a la licitació del servei.

2. Gestionar el servei de la forma més idònia possible;



3. Vetllar  pel  funcionament òptim del  Servei  de recollida selectiva i  tractament de la
fracció orgànica dels residus municipals;

4. Assumir la direcció, el control i la gestió administrativa i tècnica del Servei, en tots els
aspectes i procedir, davant d’incompliments contractuals, a la tramitació corresponent
expedient sancionador;

5. Tramitació de sancions derivades del mal ús del servei per part dels usuaris d'aquest,
segons el Reglament de funcionament.

6. Realitzar campanyes d’educació ambiental amb l’objectiu d’incrementar el percentatge
de recuperació dels residus orgànics i millorar-ne la seva qualitat.

7. Inspeccionar les àrees d’aportació i informar a l’Ajuntament de totes les anomalies del
servei en l’àmbit de la seva responsabilitat;

8. Mantenir i reposar els contenidors malmesos durant l’ús normal del servei i en el cas
d’incidències en la recollida;

9. Informar periòdicament de les dades de recollida selectiva de FORM.
10. Fer el seguiment del desplegament de la recollida de FORM i comunicació a l'Agència

de Residus a través de la plataforma SDR.



R/N: 12/JJ/ (Núm. Exp:2020/1819)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a Transferència anual per a la gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà
corresponent a l'any 2020 (acceptació)

Fets

Atès  que  la  Llei  10/2001,  de  13  de  juliol,  d’arxius  i  gestió  de  documents,  en  la  seva
disposició  addicional  quarta  diposa  que la  Generalitat  de  Catalunya  ha de  transferir  als
consells comarcals els mitjans i recursos per a la gestió dels arxius comarcals en termes
equivalents  a  les  transferències  que  ja  s’efectuen  en  virtut  de  les  delegacions  de
competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de
delegació de competències en matèria de cultura a les comarques.

Atès que en data 29 de novembre de 2013 el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres van subscriure un
conveni per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.

Atès que en el pacte sisè del conveni esmentat en el punt anterior es preveu la signatura de
convenis anuals específics en els quals es concretarà l’aportació econòmica del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l’Alt Empordà destinada a
la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.

Atès que el Departament de Cultura ha tramès la resolució de pagament per a l’exercici de
2020, en el qual s’estableix una aportació econòmica de trenta-cinc mil euros (35.000,00 €)
per al funcionament de l’Arxiu Comarcal.

Vist l’informe favorable del tècnic d’arxiu pel qual es proposa l’acceptació de l’esmentada
resolució de pagament.

Fonaments de dret

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).



• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions (en endavant, “RLGS”).

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual  s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals (“ROAS”).

• Pla estratègic de subvencions del CCAE.

• Bases d'execució del pressupost de l’any 2020.

PROPOSTA

Per tant proposo:

1.  Acceptar  la  resolució  de  pagament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el
Departament  de  Cultura,  en  relació  a  la  transferència  anual  atorgada  per  import  de
35.000,00 euros per al finançament de despesa corrent (o capital) i per a la gestió de l’Arxiu
Comarcal de l’Alt Empordà.

2.  Consignar  l’import  35.000,00  euros  a  l’aplicació  pressupostària  d’ingressos  35.45000
(Departament de Cultura – Arxiu Comarcal).

3. Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

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 conseller delegat de l’àrea
de Cultura i Memòria Històrica,

Josep Ma. Bernils Vozmediano

Prenc raó En dona fe
la cap d’Intervenció, la secretària,

Toñy Asensio Cristina Pou Molinet



R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2021/67)

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 vigilància de seguretat sense armes de la seu del Consell
Comarcal a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La cap de l'àrea de Recursos Humans del Consell Comarcal ha emès  informe memòria de data 27 de gener

de 2021 en què s’informa favorablement la contractació del servei de vigilància, sense armes, de l’edifici de

la seu del Consell Comarcal. 

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els objectius que

s’indiquen en l’esmentat informe.

La competència objecte del contracte és una competència pròpia

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

tècniques.

El  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  l’expedient  de  contractació  han  estat  informats

favorablement pels serveis jurídics de la corporació.

La  despesa  derivada  de  la  present  contractació  s'efectuarà  amb càrrec  a  l’aplicació  20.9201.22703  del

pressupost del Consell Comarcal.

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les

administracions públiques.
- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de

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

ACORD

Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció del següents acords:

Primer.- Aprovar l’informe-memòria emès per la cap de l’àrea de Recursos Humans  del Consell Comarcal

de l’Alt Empordà.

Segon.- Iniciar  l’expedient  de  contractació  del  servei  de  seguretat  sense  armes de  la  seu del  Consell

Comarcal de l'Alt Empordà.



Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació.

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

reguladors del contracte.

Cinquè.- Convocar,  per procediment  obert  i  tramitació ordinària,  la licitació del  servei  de vigilància  de

seguretat sense armes de la seu del Consell Comarcal, amb un pressupost base de licitació de 18.944,16€ €,

que més 3.978,27€ € en concepte del 21% d’IVA, fan un total de 22.922,43€, i una durada d’un any.

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 22.922,43€, IVA

inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.22703 del pressupost i amb la periodificació següent: 

Anualitat Import, IVA inclòs

2021 17.191,82 €

2022 5.730,61 €

En tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual, per a l’exercici 2022  resta condicionada a l'existència de
crèdit  adequat i suficient en el corresponent pressupost.

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 la presidenta 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.

Figueres, a la data de la signatura electrònica

La Presidenta,

Sònia Martínez Juli

En dono fe
La Secretària,

Cristina Pou Molinet


