
R/N:02/LS/pa (Núm. Exp:2020/1626)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació  del servei de presa de mostres i realització d’analítiques

de seguiment de l’abocador controlat comarcal de l’Alt Empordà.  Requeriment continuïtat

prestació servei.-

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de data 8 de juny de
2021 es va adjudicar el contracte del servei de presa de mostres i realització d’analítiques de
seguiment de l’abocador controlat comarcal de l’Alt Empordà a favor de l’empresa Centre
d’Estudis de la Construcció i Anàlisis de Materials SLU, amb CIF B17612607, per un import
màxim de 5.712,00€, IVA exclòs (6.911,52€, IVA inclòs).

El termini d’execució del contracte era de sis mesos, amb efectes des de l’1 de juliol del
2021 fins al 31 de desembre del 2021, amb possibilitat de dues pròrrogues de tres mesos,
d’acord amb l’establert a la clàusula tercera del plec de condicions administratives particulars
i l’apartat D del quadre de característiques.

La Junta de Govern del Consell Comarcal,  en sessió de data 15 de febrer de 2022,  va
disposar requerir  l’empresa  Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisis de Materials SLU,
amb CIF B17612607, perquè, en virtut d’allò disposat a l’article 235.a) del ROAS continués
prestant el servei  de presa de mostres i realització d’analítiques de seguiment de l’abocador
controlat comarcal de l’Alt Empordà fins a 31 de març de 2022.

En el moment d’acordar la primera pròrroga ens trobàvem, doncs, tal i com es feia constar a
l’informe jurídic de data 27 de gener de 2022, davant d’un termini vençut, i  com a tal,
improrrogable, sens perjudici  que, atès el  caràcter essencial  del  servei  era necessària la
continuïtat en la seva prestació.



El director d’explotació de l’abocador ha emes informe tècnic de data 21 de març de 2022,
amb la conformitat de la cap de l’àrea de Medi Ambient,  en el qual exposa  que la durada
del contracte inicial es va determinar comptant que el  nou contracte d’explotació del dipòsit
controlat de Pedret i Marzà, que inclou la presa de mostres i realització d’assaigs de lixiviats,
aigües subterrànies i gasos emesos,  podria tenir lloc el  gener de 2022;  que la licitació
d’aquest nou contracte  va ser suspesa pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
amb  motiu del recurs especial  en matèria de contractació interposar per l'empresa GBI
SERVEIS SAU, i que en data 16 de març del 2022 el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic ha dictat resolució en què estima parcialment el recurs interposat per l'empresa GBI
SERVEIS SAU i  s’aixeca la suspensió del  procediment  de contractació.  Com a conclusió,
atenent al caràcter essencial  i obligatori del servei i a la seva prestació satisfactòria per part
de l’empresa adjudicatària, es proposa que, a l’espera de l’adjudicació i formalització del nou
contracte d’explotació del dipòsit controlat de Pedret i Marzà, i per un període màxim de 6
mesos,  l’empresa  Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisis de Materials SLU, amb CIF
B17612607, continuï prestant el servei.

Consta a l’expedient informe jurídic de data 22 de març de 2022, en el qual es conclou:

«D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, entenem que en el cas que ens ocupa ens
trobem davant d’una situació excepcional amb raons evidents d’interès públic que fan del tot
necessari garantir la continuïtat del servei, d’acord amb l’article 235.a) ROAS, així com de
l’article 42.3 LCSP. A tal efecte, és convenient requerir a l’empresa  Centre d’Estudis de la
Construcció i Anàlisis de Materials SLU per tal que continuï prestant el servei de  presa de
mostres i  realització d’analítiques de seguiment de l’abocador controlat  comarcal de l’Alt
Empordà fins a la formalització del nou contracte d’explotació del dipòsit controlat comarcal
de l’At Empordà.

En tot cas, cal posar de manifest que les raons evidents d’interès públic no justifiquen que
aquesta situació excepcional es pugui perllongar indefinidament per part de l’Àrea Gestora,
sinó que la continuïtat del servei només s’hauria de mantenir pel temps indispensable per
procedir a formalitzar el nou contracte de servei d’explotació del dipòsit controlat, el qual
inclou prestar la realització de les analítiques, que es preveu en sis mesos, i això per no
vulnerar els principis de publicitat i concurrència rectors en la contractació pública»

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret



• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014 (en endavant, LCSP).

• 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).

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007.
• 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.

Proposta d’acord a la Junta de Govern

Per tant, proposo:

Primer.- Requerir  l’empresa  Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisis de Materials SLU,

amb CIF B17612607, perquè, en virtut d’allò disposat a l’article 235.a) del ROAS continuï

prestant el servei  de presa de mostres i realització d’analítiques de seguiment de l’abocador

controlat comarcal de l’Alt Empordà fins a la formalització del nou contracte d’explotació del

dipòsit controlat de Pedret i Marzà i, en tot cas, per un període màxim de 6 mesos a comptar

des de l’1 d’abril de 2022.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 6.911,52€, IVA inclòs (5.712,00€, IVA

exclòs),  per atendre les despeses corresponents a la prestació del servei des de l’1 d’abril

de 2022 fins  al  30 de setembre de 2022, amb càrrec a l’aplicació 45.1623.2269901 del

pressupost vigent.

Tercer.-  Autoritzar indistintament la presidenta i  el  gerent perquè realitzin tants actes i

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

Quart.- Notificar el present acord a l’empresa Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisis

de Materials SLU i donar-ne trasllat a l’àrea de Serveis Econòmics i de Medi Ambient del

Consell Comarcal.



RECURSOS

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

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

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica



R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2022/470)

PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient  número 2022/470 relatiu  a  l’aprovació  del  Pla  de  coordinació  de  la  vigilància

ambiental en les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà (CTR).

Fets

1.- El Centre de tractament de residus de l’Alt Empordà és un complex integrat per diverses

instal·lacions de tractament de residus que es complementen. Alhora, els projectes aprovats

preveuen  l’ampliació  de  les  existents  amb  altres  instal·lacions  com un  Centre  d’acollida

d’animals abandonats i un edifici destinat a l’administració i a l’educació ambiental.

2.- Totes les instal·lacions incloses al complex són titularitat del Consell Comarcal de l’Alt

Empordà. La gestió de cada instal·lació es realitza a través d’un contracte de serveis o de

concessió administrativa i cadascuna té la seva pròpia gestió interna i relació contractual

amb el titular.

3.- D’acord amb l’establert a la Llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental, la

declaració d’impacte ambiental (art. 41) ha de contenir el programa de vigilància ambiental.

El seguiment d’aquesta declaració per part de l’administració competent es realitza a través

d’un informe de seguiment que inclou un llistat de comprovació de les mesures previstes al

programa de vigilància ambiental (art.  52).  El Pla de Vigilància Ambiental (en endavant

PVA)  és  un  document  lligat  a  aquest  tràmit  d’avaluació  d’impacte  i  que  l’autorització

ambiental de les activitats el proposem com a document de seguiment i millora. El PVA ha

d’establir  els  procediments  que  garanteixin  el  compliment  de  les  indicacions  i  mesures

preventives, correctores i compensatòries contingudes a l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA).

4.- En el marc d’aquest funcionament, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha identificat la

necessitat de disposar d’un Pla de coordinació de la vigilància ambiental global del complex.

Aquest respondrà l’existència de paràmetres de seguiment comuns en totes les activitats.

Per  això és  necessari  poder  avaluar  de  manera  global  aquests  paràmetres  comuns i  la



incidència entre instal·lacions i de tot el complex en l’entorn. Aquest fet permetrà actuar de

manera coordinada en els paràmetres a millorar.

5.-  L’empresa Gestió  Residus  i  Biodiversitat,  SL  ha redactat  el  Pla  de coordinació  de  la

vigilància ambiental  de CTR Alt Empordà que inclou la metodologia i  la valoració de les

dades corresponents l’any 2021 dels paràmetres avaluats.

6.- En data 15 de març de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Medi Ambient.

7.-  La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement  el  contingut de la  present

Proposta d’Acord.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim Local

• 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

• Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya

• Llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental.

Proposta d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local

Primer.- Aprovar el Pla de coordinació de la vigilància ambiental de les instal·lacions del

Centre de Tractament de Residus (CTR) de l’Alt Empordà presentat per l’empresa Gestió

Residus i Biodiversitat, SL, que s’annexa a l’expedient.



Segon.-  Facultar  indistintament la Presidenta,  i  el  gerent,  perquè duguin a terme tants

actes i gestions com calquin per executar els presents acords.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2022/431)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis postals del Consell Comarcal. a) Aprovació de
l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet

La cap de l’àrea de Benestar Social i el gerent han emès informe  memòria de data 16 de

març de 2022 en què es proposa la contractació dels serveis postals del Consell Comarcal.

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

objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

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 en data 22 de març de 2022.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

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 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.

Proposta d’acord

Per tot això, PROPOSO:

Primer.- Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de Benestar Social i el gerent

del Consell Comarcal.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis postals del Consell Comarcal

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  simplificat  abreujat  i  tramitació  ordinària,  la

licitació dels serveis postals del Consell Comarcal, amb un pressupost màxim de licitació,

formulat  en  termes de preus  unitaris,  de  29.047,26€,  IVA exclòs,  que més 952,74€ en

concepte d'IVA, fan un total de 30.000,00€, IVA inclòs, i  una durada de dos anys, amb

possibilitat de dues pròrrogues anuals.

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

30.000,00€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.22200  del pressupost i amb la

periodificació següent:

Exercici Import, IVA exclòs IVA Import, IVA Inclòs

2022 4.841,21€ 158,79€ 5.000,00€

2023 14.523,63€ 476,37€ 15.000,00€

2024 9.682,42€ 317,58 10.000,00€

29.047,26€ 952,74€ 30.000,00€



En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2023 i següents resta condicionada a

l’existència de crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos.

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

Comarcal per tal que en el termini de deu dies hàbils 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 i l’àrea de Gerència del

Consell Comarcal.



R/N:10//xc (Núm. Exp:2022/610)

PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/610 relatiu a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció a l’Agència de

Residus de Catalunya per dur a terme el projecte de dinamització del taller de reutilització

del Centre de Tractament de Residus (CTR) de l’Alt Empordà.

Fets

1.- El Consell d’alcaldies de data 16 novembre de 2020 i el Ple del Consell Comarcal de l’Alt

Empordà de data 22 de desembre de 2020 van aprovar el Pla de prevenció de residus de

l’Alt Empordà 2020-2025. Aquest document inclou accions de prevenció de residus a realitzar

a la comarca.

2.- Les accions estan classificades segons el flux i tipus de residus i una de les línies de

treball és el residu voluminós i altres . En aquest cas les accions previstes són:

• Creació d’una xarxa de reutilització, restauració i intercanvi d’objectes. En aquesta

acció tindrà especial rellevància el Taller de reutilització ubicat al CTR.

• Donar una segona vida als residus.

• Promoció d’intercanvi de productes.

• Tallers i cursos per aprendre a fabricar o reparar objectes amb material reciclat.

3.- El Pla estratègic de recollida de residus de l’Alt Empordà 2020-2025 és un document

aprovat al Consell d’alcaldies en data 27 de juliol de 2020 i pel Ple de data 4 d’agost de 2020

que inclou un pla d’acció. Una de les accions d’adaptació de les instal·lacions comarcals als

nous models de recollida de residus incloses al document és:

Adaptar les instal·lacions del Taller de reutilització per a diferents usos:



• Adaptar la instal·lació als tallers que s'hi desenvolupin i disposar de material flexible

per a diferents usos.

• Disposar d'un espai per a nens específic per facilitar l'assistència d'adults en dies

festius.

• Adaptar periòdicament l'espai d'exposició, el cobert i el pati amb noves propostes de

reutilització  per  a  augmentar  l'interès  dels  participants  i  diversificar  la  població

interessada.

4.- L’Agència de residus de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts les bases de la qual s’han

aprovat mitjançant RESOLUCIÓ ACC/3755/2021, de 17 de desembre, per la qual s'aproven

les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i

preparació per a la reutilització de residus municipals. D’acord amb l’article 3 de les bases

reguladores,  els  ens locals  de Catalunya,  entre els  quals  trobem els  consells  comarcals,

podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció.

5.- En data 4 de març de 2022, s’ha dictat RESOLUCIÓ ACC/690/2022 de convocatòria de

subvencions  per  a  projectes  de  prevenció  i  preparació  per  a  la  reutilització  de  residus

municipals.  El  termini  per  a  la  presentació  de  sol·licituds  serà  d’un  mes  a  comptar  de

l’endemà de la publicació de la Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

(publicat en data 16 de març del 2022).

6.- L’àrea de Medi ambient ha redactat una memòria tècnica del Projecte de dinamització del

taller de reutilització del CTR Alt Empordà que té com a objectiu dinamitzar la instal·lació, la

construcció de la qual està adjudicada i que es preveu posar en marxa el segon semestre de

l’any  2023.  Aquest  projecte  compleix  amb les  bases  dels  ajuts  de  l’ARC en matèria  de

prevenció de residus i és coherent amb les accions planificades als documents aprovats.

7.- El pressupost del projecte que inclou tres accions a realitzar en dos anualitats és de

75.780,92 € i les bases permeten sol·licitar un 75% el cost elegible d’acord amb l’article 5 de

les bases reguladores. Aquest pressupost inclou, entre altres despeses externes de material i

professorat per tallers, despeses de personal intern, la contractació temporal d’un educador

ambiental per aquest projecte i el 5% de despeses generals.



8.- En data 28 de març de 2022 s’ha emès informe favorable per parat de la tècnica de

l’àrea de Medi ambient.

9.-  La  Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement  el  contingut de la  present

Proposta d’Acord.

Fonaments de dret

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

públiques.

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la llei 38/2003,

de 17 de novembre, general de subvencions.

• RESOLUCIÓ  ACC/3755/2021,  de  17  de  desembre,  per  la  qual  s'aproven  les  bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació
per a la reutilització de residus municipals.

• RESOLUCIÓ  ACC/690/2022,  de  4  de  març,  de  convocatòria  de  subvencions  per  a

projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS

614622).

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per concórrer a la convocatòria de subvencions

per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals per tal

d’executar el projecte de dinamització del taller de reutilització del Centre de Tractament de

Residus (CTR) de l’Alt Empordà.



Segon.-  Aprovar la memòria tècnica del Projecte de dinamització del taller de reutilització

del  CTR  Alt  Empordà  amb  un  pressupost  de  75.780,92  €  i  que  consta  com  annex  a

l’expedient.  Aquest  projecte  compleix  amb les  bases  dels  ajuts  de  l’ARC en matèria  de

prevenció de residus i és coherent amb les accions planificades als documents aprovats.

Tercer.- Tramitar  la  corresponent  sol·licitud  de  subvenció  mitjançant  la  plataforma

electrònica  EACAT,  en els  termes de  l’article  8  i  9  de  les  bases  reguladores  de  la

subvenció.

Quart.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions

com calguin per l’execució dels presents acords.

Cinquè.-Comunicar a l’àrea de Serveis econòmics aquest acord per al seu coneixement

i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:10/HV/xc (Núm. Exp:2022/647)

PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient  número 2022/647 relatiu  a  l’aprovació  de  la  sol·licitud de  subvenció per  a  la

implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de

residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, Línia 3-1:  Projecte de

recuperació de la fracció polímers del flux 3D/Rodants-Pesats.

Fets

1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és el  titular del Centre de tractament de residus de

l’Alt Empordà ubicat a Pedret i  Marzà. Aquest centre compta amb diferents instal·lacions

amb l’objectiu de reutilitzar, valoritzar i tractar els residus municipals de les fraccions resta,

orgànica i voluminosos. Així com classificar i expedir pel seu tractament els residus especials

i altres de deixalleria.

Les instal·lacions en funcionament del CTR Alt Empordà són:

 Dipòsit controlat.
 Planta de pre-tractament de la fracció resta.
 Planta de compostatge
 Petita deixalleria comarcal

Les instal·lacions en construcció i previstes pel 2023 són:

 Taller per a la reutilització.
 Planta de tractament de residus voluminosos.
 Centre comarcal de deixalleries/ Ampliació deixalleria comarcal.
 Espai d’educació i sensibilització ambiental.

2.- L’Agència de Residus de Catalunya ha finançat la construcció d’aquests instal·lacions

incloses  dins  el  Pla  d’infraestructures  de  tractament  de  residus  a  Catalunya.  Alhora  ha

acordat  mitjançant  RESOLUCIÓ  ACC/15/2022,  de  10  de  gener,  aprovar  les  bases

reguladores de subvencions per millorar  les  infraestructures per a  la gestió  dels  residus

municipals  a Catalunya, en el  marc del  Pla  de recuperació,  transformació  i  resiliència –

finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU. Els beneficiaris d’aquesta subvenció són



els ens locals titulars de les instal·lacions públiques de tractament de residus municipals de

Catalunya, com seria el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

3.- L’objectiu d’aquests ajuts és la promoció de les inversions necessàries per millorar la

gestió dels residus municipals a Catalunya, pel que fa referència a la dotació i millora de les

infraestructures de tractament, i garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en

matèria de gestió de residus.

Inclou tres línies d’ajuts amb un ajut del 100% del pressupost d’execució:

 Projectes d’instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament

i millores a les  instal·lacions existents.

 Projectes  d’instal·lacions  de  preparació per  la  reutilització i  el  reciclatge  d’altres

fluxos  de  residus  recollits  selectivament  (residus  voluminosos,  aparells  elèctrics  i

electrònics, roba i materials tèxtils).

 Projectes de millores a les instal·lacions existents de tractament mecànic i biològic

de la fracció resta.

4.- El CTR Alt Empordà disposa de les instal·lacions a les quals es refereixen les tres línies

d’ajuts i projectes de millora per a les plantes de tractament de residus a la comarca.

D’acord amb l’article 7.1 de les bases reguladores, cada sol·licitud haurà de referir-se a una

única línia d’actuació i no es poden presentar propostes de diferents línies en una mateixa

sol·licitud.

Concretament en aquesta sol·licitud 1 el Projecte de recuperació de la fracció polímers del

flux 3D/Rodants-Pesats representa un dels tres projectes de millora de la planta de pre-

tractament de la fracció resta amb l’objectiu de poder seleccionar les diferents tipologies

d’envasos,  actualment  inclosos  al  rebuig  de  la  planta,  i  poder-los  expedir  al  mercat  de

subproductes. Aquests projectes requeriran la inclusió de diferents maquinàries específiques

per  aquesta  separació  i  la  reestructuració  del  procés  actual  amb  la  reubicació  de  la

maquinària  existent  per  tal  d’incrementar-ne  l’eficàcia  i  maximitzar  l’aprofitament  de

materials.



5.- Vista la RESOLUCIÓ ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per

millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc

del  Pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència  finançat  per  la  Unió  Europea  –

NextGenerationEU que dona un termini fins al 19 d’abril de 2022 per a la presentació de

sol·licituds.

6.- Vista la memòria tècnica i el pressupost del Projecte de recuperació de la fracció polímers

del  flux 3D/Rodants-Pesats  que s’ajusta a les  bases anteriorment esmentades i  amb un

pressupost de 999.996,40 € (IVA inclòs).

7.- En data 31 de març de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Medi ambient.

8.-  La  Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement  el  contingut de la  present

Proposta d’Acord.

Fonaments de dret

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

públiques.

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la llei 38/2003,

de 17 de novembre, general de subvencions.

• RESOLUCIÓ ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores

de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a

Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la

Unió Europea– NextGenerationEU.

• RESOLUCIÓ ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per millorar

les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla



de  recuperació,  transformació  i  resiliència  finançat  per  la  Unió  Europea  –

NextGenerationEU

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per concórrer a la convocatòria de subvencions

per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i

biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, Línia 3-1:

Projecte de recuperació de la fracció polímers del flux 3D/Rodants-Pesats.

Segon.- Aprovar la memòria tècnica del Projecte de millores en les instal·lacions públiques

de tractament mecànic i biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial

de Catalunya, Línia 3-1:  Projecte de recuperació de la fracció polímers del flux 3D/Rodants-

Pesats amb un pressupost de 826.443,31 € (IVA no inclòs) i 999.996,40 € (IVA inclòs) i que

consta com annex a l’expedient.

Tercer.- Tramitar  la  corresponent  sol·licitud  de  subvenció  mitjançant  la  plataforma

electrònica EACAT, en els termes de l’article 7 de les bases reguladores de la subvenció.

Quart.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions

com calguin per l’execució dels presents acords.

Cinquè.-Comunicar a l’àrea de Serveis econòmics aquest acord per al seu coneixement

i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:10//xc (Núm. Exp:2022/648)

PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient  número 2022/648 relatiu  a  l’aprovació  de  la  sol·licitud de  subvenció per  a  la

implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de

residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. Linia 3-2: Projecte de

recuperació de l’alumini del flux de fins (L.Org MOR).  

Fets

1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és el titular del Centre de tractament de residus de

l’Alt Empordà ubicat a Pedret i  Marzà. Aquest centre compta amb diferents instal·lacions

amb l’objectiu de reutilitzar, valoritzar i tractar els residus municipals de les fraccions resta,

orgànica i voluminosos. Així com classificar i expedir pel seu tractament els residus especials

i altres de deixalleria.

Les instal·lacions en funcionament del CTR Alt Empordà són:

 Dipòsit controlat.
 Planta de pre-tractament de la fracció resta.
 Planta de compostatge
 Petita deixalleria comarcal

Les instal·lacions en construcció i previstes pel 2023 són:

 Taller per a la reutilització.
 Planta de tractament de residus voluminosos.
 Centre comarcal de deixalleries/ Ampliació deixalleria comarcal.
 Espai d’educació i sensibilització ambiental.

2.- L’Agència de Residus de Catalunya ha finançat la construcció d’aquests instal·lacions

incloses  dins  el  Pla  d’infraestructures  de  tractament  de  residus  a  Catalunya.  Alhora  ha

acordat  mitjançant  RESOLUCIÓ  ACC/15/2022,  de  10  de  gener,  aprovar  les  bases

reguladores de subvencions per millorar  les  infraestructures per a  la gestió  dels  residus

municipals  a Catalunya, en el  marc del  Pla  de recuperació,  transformació  i  resiliència –

finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU.  Els beneficiaris d’aquesta subvenció són

els ens locals titulars de les instal·lacions públiques de tractament de residus municipals de

Catalunya, com seria el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.



3.- L’objectiu d’aquests ajuts és la promoció de les inversions necessàries per millorar la

gestió dels residus municipals a Catalunya, pel que fa referència a la dotació i millora de les

infraestructures de tractament, i garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en

matèria de gestió de residus.

Inclou tres línies d’ajuts amb un ajut del 100% del pressupost d’execució:

 Projectes  d’instal·lacions  de  tractament  de  la  fracció orgànica  recollida

selectivament, i millores a les  instal·lacions existents.

 Projectes  d’instal·lacions  de  preparació per  la  reutilització i  el  reciclatge  d’altres

fluxos  de  residus  recollits  selectivament  (residus  voluminosos,  aparells  elèctrics  i

electrònics, roba i materials tèxtils).

 Projectes de millores a les instal·lacions existents de tractament mecànic i biològic

de la fracció resta.

4.- El CTR Alt Empordà disposa de les instal·lacions a les quals es refereixen les tres línies

d’ajuts i projectes de millora per a les plantes de tractament de residus a la comarca.

D’acord amb l’article 7.1 de l’Annex 1 de les bases reguladores, cada sol·licitud haurà de

referir-se a una única línia d’actuació i no es poden presentar propostes de diferents línies

en una mateixa sol·licitud.

Concretament en aquesta sol·licitud Linia 3-2: Projecte de recuperació de l’alumini del flux

de fins (línia d’orgànica-MOR) tracta d’un projecte de millora de la planta de pre-tractament

de la fracció resta amb l’objectiu  de poder seleccionar les  diferents tipologies d’envasos

d’alumini,  actualment  inclosos  al  rebuig  de  la  planta,  i  poder-los  expedir  al  mercat  de

subproductes. Aquests projectes requeriran la inclusió de diferents maquinàries específiques

per  aquesta  separació  i  la  reestructuració  del  procés  actual  amb  la  reubicació  de  la

maquinària  existent  per  tal  d’incrementar-ne  l’eficàcia  i  maximitzar  l’aprofitament  de

materials.

5.- Vista la RESOLUCIÓ ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per

millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc

del  Pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència  finançat  per  la  Unió  Europea  –



NextGenerationEU que dona un termini fins al 19 d’abril de 2022 per a la presentació de

sol·licituds.

6.- Vista la memòria tècnica i el pressupost del Projecte de recuperació de l’alumini del flux

de fins (línia d’orgànica-MOR) que s’ajusta a les bases anteriorment esmentades i amb un

pressupost de 285.644,70€ ( IVA inclòs).

7.- En data 31 de març de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Medi ambient.

8.-  La  Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement  el  contingut de la  present

Proposta d’Acord.

Consideracions

La legislació aplicable és la següent:

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

públiques.

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la llei 38/2003,

de 17 de novembre, general de subvencions.

• RESOLUCIÓ ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores

de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a

Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la

Unió Europea– NextGenerationEU.

• RESOLUCIÓ ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per millorar

les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla

de  recuperació,  transformació  i  resiliència  finançat  per  la  Unió  Europea  –

NextGenerationEU



Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per concórrer a la convocatòria de subvencions

per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i

biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. Linia 3-2:

Projecte de recuperació de l’alumini del flux de fins (L.Org MOR)   

Segon.- Aprovar la memòria tècnica del Projecte de millores en les instal·lacions públiques

de tractament mecànic i biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial

de Catalunya, Linia 3-2: Projecte de recuperació de l’alumini del flux de fins (L.Org MOR)

amb un pressupost de 236.070 € (IVA no inclòs) i 285.644,70 € (IVA inclòs) i que consta

com annex a l’expedient.

Tercer.- Tramitar  la  corresponent  sol·licitud  de  subvenció  mitjançant  la  plataforma

electrònica EACAT, en els termes de l’article 7 de les bases reguladores de la subvenció.

Quart.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions

com calguin per l’execució dels presents acords.

Cinquè.-Comunicar a l’àrea de Serveis econòmics aquest acord per al seu coneixement

i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:10//xc (Núm. Exp:2022/649)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/649 relatiu a l’aprovació de la subvenció per a la implementació de

millores  en  les  instal·lacions  públiques  de  tractament  mecànic  i  biològic  de  residus

municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, Línia 3-3: Projecte de control

de qualitat i expedició dels materials recuperats.

Fets

1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és el titular del Centre de tractament de residus de

l’Alt Empordà ubicat a Pedret i  Marzà. Aquest centre compta amb diferents instal·lacions

amb l’objectiu de reutilitzar, valoritzar i tractar els residus municipals de les fraccions resta,

orgànica i voluminosos. Així com classificar i expedir pel seu tractament els residus especials

i altres de deixalleria.

Les instal·lacions en funcionament del CTR Alt Empordà són:

 Dipòsit controlat.
 Planta de pre-tractament de la fracció resta.
 Planta de compostatge
 Petita deixalleria comarcal

Les instal·lacions en construcció i previstes pel 2023 són:

 Taller per a la reutilització.
 Planta de tractament de residus voluminosos.
 Centre comarcal de deixalleries/ Ampliació deixalleria comarcal.
 Espai d’educació i sensibilització ambiental.

2.- L’Agència de Residus de Catalunya ha finançat la construcció d’aquests instal·lacions

incloses dins el  Pla  d’infraestructures de tractament de residus a Catalunya.  Alhora ha

acordat  mitjançant  RESOLUCIÓ  ACC/15/2022,  de  10  de  gener,  aprovar  les  bases

reguladores de subvencions per millorar  les  infraestructures per a  la gestió  dels  residus

municipals  a Catalunya, en el  marc del  Pla  de recuperació,  transformació  i  resiliència –

finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU.  Els beneficiaris d’aquesta subvenció són



els ens locals titulars de les instal·lacions públiques de tractament de residus municipals de

Catalunya, com seria el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

3.- L’objectiu d’aquests ajuts és la promoció de les inversions necessàries per millorar la

gestió dels residus municipals a Catalunya, pel que fa referència a la dotació i millora de les

infraestructures de tractament, i garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en

matèria de gestió de residus.

Inclou tres línies d’ajuts amb un ajut del 100% del pressupost d’execució:

 Projectes  d’instal·lacions  de  tractament  de  la  fracció orgànica  recollida

selectivament, i millores a les  instal·lacions existents.

 Projectes d’  instal·lacions de preparació per la reutilització i  el  reciclatge d’altres

fluxos  de  residus  recollits  selectivament  (residus  voluminosos,  aparells  elèctrics  i

electrònics, roba i materials tèxtils).

 Projectes de millores a les instal·lacions existents de tractament mecànic i biològic

de la fracció resta.

4.- El CTR Alt Empordà disposa de les instal·lacions a les quals es refereixen les tres línies

d’ajuts i projectes de millora per a les plantes de tractament de residus a la comarca.

D’acord amb l’article 7.1 de l’Annex 1 de les bases reguladores, cada sol·licitud haurà de

referir-se a una única línia d’actuació i no es poden presentar propostes de diferents línies

en una mateixa sol·licitud.

Concretament  aquesta  sol·licitud,  línia  3-3  referent  al  Projecte  de  control  de  qualitat  i

expedició dels materials recuperats és un dels tres projectes de millora de la planta de pre-

tractament  de  la  fracció  resta  amb  l’objectiu  de  poder  seleccionar  i  expedir  de  forma

correcta al  mercat les diferents tipologies d’envasos,  actualment inclosos al  rebuig de la

planta, i poder-los expedir al mercat de subproductes. Aquest projecte requerirà la inclusió

de  diferents  maquinàries  específiques  per  aquesta  expedició   per  tal  d’incrementar-ne

l’eficàcia i maximitzar l’aprofitament de materials.



5.- Vista la RESOLUCIÓ ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per

millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc

del  Pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència  finançat  per  la  Unió  Europea  –

NextGenerationEU que dona un termini fins al 19 d’abril de 2022 per a la presentació de

sol·licituds.

6.- Vista la memòria tècnica i el pressupost del Projecte de control de qualitat i expedició

dels  materials  recuperats  que  s’ajusta  a  les  bases  anteriorment  esmentades  i  amb  un

pressupost de 583.074,85€ (IVA no inclòs) i 705.520,57 € ( IVA inclòs).

7.- En data 31 de març de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Medi ambient.

8.-  La  Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement  el  contingut de la  present

Proposta d’Acord.

Fonaments de dret

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

públiques.

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la llei 38/2003,

de 17 de novembre, general de subvencions.

• RESOLUCIÓ ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores

de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a

Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la

Unió Europea– NextGenerationEU.

• RESOLUCIÓ ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per millorar

les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla



de  recuperació,  transformació  i  resiliència  finançat  per  la  Unió  Europea  –

NextGenerationEU

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per concórrer a la convocatòria de subvencions

per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i

biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. Línia 3-3:

Projecte de control de qualitat i expedició dels materials recuperats.

Segon.- Aprovar la memòria tècnica del Projecte de millores en les instal·lacions públiques

de tractament mecànic i biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial

de Catalunya, Linia 3-3: Projecte de control de qualitat i expedició dels materials recuperats.

amb un pressupost de 583.074,85€ (IVA no inclòs) i 705.520,57 € ( IVA inclòs) i que consta

com annex a l’expedient.

Tercer.- Tramitar  la  corresponent  sol·licitud  de  subvenció  mitjançant  la  plataforma

electrònica EACAT, en els termes de l’article 7 de les bases reguladores de la subvenció.

Quart.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions

com calguin per l’execució dels presents acords.

Cinquè.-Comunicar a l’àrea de Serveis econòmics aquest acord per al seu coneixement

i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:10//xc (Núm. Exp:2022/653)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/653 relatiu a l’aprovació de la subvenció per a la implementació de

millores  en  les  instal·lacions  públiques  de  tractament  mecànic  i  biològic  de  residus

municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, Línia 1: Projecte d’ampliació

del  tractament  biològic-Maduració  en  sitges  de  la  FORM i  neteja  de  la  fracció  vegetal

triturada

Fets

1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és el titular del Centre de tractament de residus de

l’Alt Empordà ubicat a Pedret i  Marzà. Aquest centre compta amb diferents instal·lacions

amb l’objectiu de reutilitzar, valoritzar i tractar els residus municipals de les fraccions resta,

orgànica i voluminosos. Així com classificar i expedir pel seu tractament els residus especials

i altres de deixalleria.

Les instal·lacions en funcionament del CTR Alt Empordà són:

 Dipòsit controlat.
 Planta de pre-tractament de la fracció resta.
 Planta de compostatge
 Petita deixalleria comarcal

Les instal·lacions en construcció i previstes pel 2023 són:

 Taller per a la reutilització.
 Planta de tractament de residus voluminosos.
 Centre comarcal de deixalleries/ Ampliació deixalleria comarcal.
 Espai d’educació i sensibilització ambiental.

2.- L’Agència de Residus de Catalunya ha finançat la construcció d’aquests instal·lacions

incloses dins el  Pla  d’infraestructures de tractament de residus a Catalunya.  Alhora ha

acordat  mitjançant  RESOLUCIÓ  ACC/15/2022,  de  10  de  gener,  aprovar  les  bases

reguladores de subvencions per millorar  les  infraestructures per a  la gestió  dels  residus



municipals  a Catalunya, en el  marc del  Pla  de recuperació,  transformació  i  resiliència –

finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU.  Els beneficiaris d’aquesta subvenció són

els ens locals titulars de les instal·lacions públiques de tractament de residus municipals de

Catalunya, com seria el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

3.- L’objectiu d’aquests ajuts és la promoció de les inversions necessàries per millorar la

gestió dels residus municipals a Catalunya, pel que fa referència a la dotació i millora de les

infraestructures de tractament, i garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en

matèria de gestió de residus.

Inclou tres línies d’ajuts amb un ajut del 100% del pressupost d’execució:

 Projectes  d’instal·lacions  de  tractament  de  la  fracció orgànica  recollida

selectivament, i millores a les  instal·lacions existents.

 Projectes d’  instal·lacions de preparació per la reutilització i  el  reciclatge d’altres

fluxos  de  residus  recollits  selectivament  (residus  voluminosos,  aparells  elèctrics  i

electrònics, roba i materials tèxtils).

 Projectes de millores a les instal·lacions existents de tractament mecànic i biològic

de la fracció resta.

4.- El CTR Alt Empordà disposa de les instal·lacions a les quals es refereixen les tres línies

d’ajuts i projectes de millora per a les plantes de tractament de residus a la comarca.

D’acord amb l’article 7.1 de l’Annex 1 de les bases reguladores, cada sol·licitud haurà de

referir-se a una única línia d’actuació i no es poden presentar propostes de diferents línies

en una mateixa sol·licitud.

Concretament  aquesta  sol·licitud,  línia  1  referent  al  Projecte  d’ampliació  del  tractament

biològic-Maduració en sitges de la FORM i neteja de la fracció vegetal triturada és un dels

tres projectes de millora per d’adaptar-la a un augment d’aportació de matèria orgànica, que

requereix  més  temps  de  maduració  en  sitges,  tant  per  a  l’augment  de  municipis  amb

recollida orgànica de la comarca com per a poder acceptar aquesta fracció de municipis

d’altres comarques.



5.- Vista la RESOLUCIÓ ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per

millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc

del  Pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència  finançat  per  la  Unió  Europea  –

NextGenerationEU que dona un termini fins al 19 d’abril de 2022 per a la presentació de

sol·licituds.

6.- Vista la memòria tècnica i el pressupost del Projecte de control de qualitat i expedició

dels  materials  recuperats  que  s’ajusta  a  les  bases  anteriorment  esmentades  i  amb  un

pressupost de de 677.899,00 € (IVA no inclòs) i 820.257,79 € ( IVA inclòs).

7.- En data 31 de març de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea

de Medi ambient.

8.-  La  Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement  el  contingut de la  present

Proposta d’Acord.

Fonaments de dret

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

públiques.

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la llei 38/2003,

de 17 de novembre, general de subvencions.

• RESOLUCIÓ ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores

de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a

Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la

Unió Europea– NextGenerationEU.

• RESOLUCIÓ ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per millorar

les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla



de  recuperació,  transformació  i  resiliència  finançat  per  la  Unió  Europea  –

NextGenerationEU

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per concórrer a la convocatòria de subvencions

per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i

biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. Línia 1:

Projecte d’ampliació del tractament biològic-Maduració en sitges de la FORM i neteja de la

fracció vegetal triturada

Segon.- Aprovar la memòria tècnica del Projecte de millores en les instal·lacions públiques

de tractament mecànic i biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial

de Catalunya, Linia 1: Projecte d’ampliació del tractament biològic-Maduració en sitges de la

FORM i neteja de la fracció vegetal triturada amb un pressupost de 677.899,00 € (IVA no

inclòs) i 820.257,79 € ( IVA inclòs) i que consta com annex a l’expedient.

Tercer.- Tramitar  la  corresponent  sol·licitud  de  subvenció  mitjançant  la  plataforma

electrònica EACAT, en els termes de l’article 7 de les bases reguladores de la subvenció.

Quart.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions

com calguin per l’execució dels presents acords.

Cinquè.-Comunicar a l’àrea de Serveis econòmics aquest acord per al seu coneixement

i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N://mr (Núm. Exp:2018/1157)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA DEL CONSELLER DELEGAT DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de nucli d'habitatges d'inclusió social.- Pròrroga

Antecedent de fet

Per acord de la  Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de data 14 de  maig
de 2019, rectificat per acord de la mateixa Junta de data 23 de desembre de 2019, es  va
adjudicar a SUARA SERVEIS SCCL, amb CIF F17444225, el  servei  d'habitatges d'inclusió
social,  per  un  import  total  de  90.860,00€,  IVA  exempt,  i  una  durada  de  dos  anys,
prorrogables anualment fins a un màxim de dues pròrrogues.

El contracte es va formalitzar en data 18 de juny de 2019 i el seu termini d'execució, que es
va iniciar el 17 de juny de 2019, finalitza el 16 de juny de 2021.

En data 16 de juny de 2022 finalitza la primera pròrroga del contracte, aprovada per acord
de la Junta de Govern de data 25 de maig de 2021.

La directora de l'àrea de Benestar ha emès informe de data 15 de març de 2022 en el qual
proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis
objecte del contracte.

En data 21 de març de 2022 la tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea

de Secretaria, ha emès informe jurídic favorable.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret



• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei

de  contractes  de  les  Administracions  Públiques  (RGLCAP),  modificat  pel  Reial  Decret

773/2015, de 28 d’agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007.

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

• L’òrgan competent per adoptar el present acord 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.

Proposta d'acord

Per tant, proposo:

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes el contracte subscrit amb SUARA SERVEIS

SCCL, amb CIF F17444225, per a la prestació del servei d'habitatges d'inclusió social.

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 17 de juny de 2022 fins

al 16 de juny de 2023.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 45.429,96€, IVA exempt, per atendre

les  despeses  derivades  de  la  pròrroga  del  contracte,  amb  càrrec  a  l’aplicació

40.2311.2279903 del pressupost, i amb la periodificació següent:

Exercici Import, IVA exempt

2022 24.607,89€

2023 20.822,07€

En tractar-se d’una despesa plurianual, per a l’exercici 2023 resta condicionada a l’existència

de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.

Tercer.- Donar trasllat del present acord a l'interessat i a l'àrea de serveis econòmics del

Consell Comarcal.

Quart.- Autoritzar  indistintament  la  presidenta i  el  gerent  perquè realitzin  tants  actes i

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



RECURSOS

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

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

b)El  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica


