
R/N:18/LMS/al (Núm. Exp:2022/2192)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER 

Identificació         de         l’expedient  

Expedient número 2022/2192 relatiu  a fer efectiva la sol·licitud de formalització  de les

addendes  de  pròrroga  dels  convenis  per  l’any  2023  entre  l’Agència  de  l’Habitatge  de

Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i el

Programa de Mediació per al Lloguer Social d’Habitatge. - Sol·licitud-

Antecedents     de     fet  

ATÈS que el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012

estableix,  en  relació  a  les  oficines  locals  d’habitatge,  que  l'Agència  de  l'Habitatge  de

Catalunya  podrà  subscriure  convenis  per  a  constituir  o  mantenir  les  oficines  locals

d’habitatge i el programa de mediació per al lloguer social amb les administracions locals,

com també amb institucions o entitats que tinguin desplegament territorial.

ATÈS que, de conformitat amb l’establert en l’article 97 del Decret del Pla per al dret a

l’habitatge  2009-2012,  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  disposa  d’una  oficina  i  del

personal tècnic i administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen.

ATÈS que, per tal de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts del

Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell

Comarcal  de  l’Alt  Empordà  van subscriure,  en  data  1  de  juny de  2012,  un conveni  de

col·laboració per al manteniment de l’Oficina local d’habitatge i programa de mediació per al

lloguer social d’àmbit territorial comarcal, el qual va ser aprovat per Decret de Presidència de

24 de maig de 2012 i posteriorment ratificat pel Ple del Consell Comarcal en la seva sessió

ordinària de 30 de juliol de 2012. 

ATÈS que, en data 17 de desembre de 2013 es va aprovar per Junta de Govern i en data 21

de gener de 2014 ratificat en sessió del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà el nou

conveni que establia una vigència fins el 31 de desembre de 2014, i que ha estat prorrogat

anualment fins l’any 2018.



ATÈS que en data 22 de febrer de 2019 es varen aprovar per Junta de Govern les addendes

dels  convenis  de  col·laboració  anteriorment  esmentats  per  l’any  2019 amb l’objectiu  de

prorrogar els acords adoptats.

ATÈS que en data 21 de juliol de 2020 es va aprovar per Junta de Govern l'addenda de

pròrroga de la vigència dels convenis de col·laboració anteriorment esmentats per l’any 2020

ATÈS  que  en  data  28  de  setembre  de  2021  es  va  ratificar  per  Ple  els  convenis  de

col·laboració anteriorment esmentats per l’any 2019, així com aprovar les pròrrogues per

l’any 2020 i 2021.

ATÈS que en data 09 de març de 2022 es va ratificar per Ple les addendes dels convenis de

col·laboració anteriorment esmentats per l’any 2022.

ATÈS  que  és  voluntat  d’ambdues  parts  continuar  la  col·laboració  iniciada  per  mitjà  del

conveni formalitzat.

ATÈS,  en  relació  amb  la  celebració  d’acords,  pactes,  convenis  o  contractes  de  les

Administracions públiques amb persones tant de dret públic com privat, el que disposen els

articles 47 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú

de les administracions públiques.

ATÈS el que estableix la Llei 9/2017, de 08 de novembre, de Llei de Contractes del Sector

Públic.  

ATÈS  que  correspon a  l’ens  local  aprovar  les  clàusules  dels  convenis  en  què  intervé  o

participa, d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

ATÈS que el decret 75/2014, de 27 de maig, té per objecte aprovar i desplegar el Pla per al

dret a l'habitatge de Catalunya, d'acord amb les previsions del títol V de la Llei 18/2007, de

28 de desembre, del dret a l'habitatge, es creu oportú i necessari tramitar la sol·licitud de

formalització dels convenis per l'any 2019.

En data 12 de desembre de 2022 s’ha emès informe favorable per part del Gerent.



El Tècnic 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  

• Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret de l’habitatge

• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

• Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del

Sector Públic

• Capítol  I  del  Títol  7  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

• 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  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les

administracions públiques

Proposta      d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Tramitar la sol·licitud de les addendes de pròrroga dels convenis per a l’any 2023,

segons els pactes dels convenis signats l'any 2019.

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

calguin per l’execució dels presents acords.

Tercer.- Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya aquests acords amb indicació dels

recursos corresponents.



RECURSOS

Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)



R/N: 10/HV/vt/ag  (Núm. Exp: 2021/2052)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació         de         l’expedient  

Expedient  número 2021/2052,  relatiu  a  la  sol·licitud  de  subvenció  de  l'Institut  Català

d’Energia  de  Catalunya  (ICAEN)  del  programa  d'incentius  4  per  a  la  realització  d'una

instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum al Centre de Tractament de Residus de Pedret i

Marzà, segons resolució del Real Decret 477/2021 de 29 de juny aprovat pel Ministeri per la

transició ecològica i el repte demogràfic.- Acceptació de la subvenció.-

Antecedents     de     fet  

1. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant acord de Junta de govern de data

7 de desembre de 2021 va acordar sol·licitar a l’ICAEN a  través del programa

d'incentius  4  dos  subvencions  d'autoconsum,  concretament  l'autoconsum

fotovoltaic de 200 kW nominals per l'abocador i l'autoconsum fotovoltaic de 500

kW  nominals  pel  CTR,  que  compleixen  els  requisits  per  ser  actuacions

subvencionables d’acord amb l’article 13 del Real Decret 447/2021, publicada al

diari oficial (DOGC) número 8562 de data 14 de desembre de 2021. La quantitat

sol·licitada era de 789.112,8€:

Implantació  d’un

autoconsum

fotovoltaic  de  200

kW  nominals  a

l’abocador 

Implantació  d’un

autoconsum

fotovoltaic  de  500

KW nominals al CTR

Quantitat
sol·licitada
(IVA exclòs)

240.975,00 €
548.137,80 €



2. L’entitat  ICAEN,  va acordar  en data  26 d’octubre  de 2022, mitjançant  Resolució

parcial  d’atorgament  de  subvencions  número  ACC/3662/2021  atorgar  dues

subvencions  finalistes  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  per  import  de

159.742,00  euros  i  399.355,00 euros,  per  dur  a  terme  la  implantació  de  dos

autoconsums  fotovoltaics  de  200  i  500  KW  nominals  al  CTR,  amb  números

d’expedient: ICA025/21/005214 i ICA025/21/005205.

Són  actuacions  subvencionables  dins  del  programa  d’incentius  4:  Realització

d’instal·lacions d’autoconsum, amb font d’energia renovable, en el sector residencial,

les  administracions  públiques  i  el  tercer  sector,  amb o sense  emmagatzematge.

S’inclouen actuacions fotovoltaiques i eòliques per l’autoconsum. Per cada tecnologia

(eòlica o fotovoltaica) només serà elegible una actuació per destinatari i ubicació o

lligada al mateix consum. Aquest sistema haurà de mostrar com a mínim l’energia

produïda  per  la  instal·lació  renovable  de  manera  diaria,  mensual  i/o  anual  i  el

corresponent consum energètic. Haurà d’existir una pantalla en un lloc visible que

mostri aquestes dades de manera actualitzada. 

La quantitat no subvencionada correspon 30 % de l’import de l’actuació del projecte

més l’IVA i per tant s’ha previst en el pressupost del 2023 del Consell Comarcal. 

3. En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’acceptació de l’import de 559.097

euros concedits  per  ICAEN  per  dur  a  terme   terme  la  implantació  de  dos

autoconsums fotovoltaics de 200 i 500 KW nominals al CTR

4. La proposta de finançament (sense IVA) per aquests projectes seria doncs: 

Implantació d’un

autoconsum

fotovoltaic  de

200  kW

nominals  a

l’abocador 

Implantació

d’un

autoconsum

fotovoltaic  de

500  KW

nominals  al

CTR

Partides

pressupo

stàries

Subvenció
atorgada 159.742,00 € 399.355,00 €



Bestreta  (80
%)

127.793,60 € 319.484,00 €

Finançament
CCAE 81.233,00 € 148.782,8 €

45  1623
62300 

TOTAL cost
actuació 240.975,00 € 548.137,80  €

5. Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

6. 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 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 2022

• Reial  Decret  477/2021  de  29  de  juny,  pel  qual  s’aprova  la  concessió  directa  a  les

comunitats  autònomes i a les ciutats  de Ceuta i Melilla d’ajudes per a l’execució de

diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i l’emmagatzematge, amb fonts

d’energia renovable, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector

residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

• Resolució ACC/3662/2021, d’1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de

l’any 2021 per a la concessió d’ajuts del programa per a actuacions per a l’execució de

diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts

d’energia  renovable,  i  a  la  implantació  de  sistemes  tèrmics  renovables  en el  sector

residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 



Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per l’ICAEN per import  de 559.097 euros per al

finançament de despesa de capital, per dur a   terme la implantació de dos autoconsums

fotovoltaics de 200 i 500 KW nominals al CTR.

Segon.-Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

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

calguin per l’execució dels presents acords.

Quart.- Notificar a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.

Cinquè.- Comunicar a l’àrea de Medi Ambient i als serveis econòmics aquests acords per al

seu coneixement i als efectes oportuns.

RECURSOS

Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no

qualificat.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)


