
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2022

El dia 26 de juliol de 2022, sota la presidència de la Sra. Sònia Martínez i Juli, presidenta del 
Consell Comarcal, es reuneixen els membres del Consell Comarcal en Ple: Sr. Agustí Badosa 
Figueras, Sr. Josep M. Bernils Vozmediano, Sr. Joan Cano Yañez, Sr. Jordi Claparols Pagès, 
Sr. Guillem Cusi Batlle, Sra. Etna Estrems Fayos, Sr. Isidre Felip Isern, Sr. Carles Fortiana 
Costa, Sr. Joan Fuentes Pomés, Sra. Júlia Gil Vilar, Sr. Enric Gironella Colomer, Sr. Esteve 
Gironès Hernàndez, Sr. Salvi Güell Bohigas, Sr. Francesc Guisset Lagresa, Sr. Àlex 
Hernández González, Sra. Ester Marcos Jordà, Sr.Francisco Javier Marín Estany, Sra. Anna 
Massot Font, Sra. Verònica Medina Flores, Sr. Pere Moradell Puig, Sr. Joaquim Morillo Mañas, 
Sra. Anna Palet Vilaplana, Sr. Sergi Palomeras Ferran, Sra. Anna Pérez Mesquida, Sr. Serafí 
Pérez Sánchez, Sra. Dolors Pons Sais, Sr. Àngel Posas Agulló, Sr. Ernest Pratcorona Canela, 
Sr. Joan Sabartés i Olivet, Sr. Martí Sans i Pairutó, Eva Ungé i Fortiana i Sr. Alfons Vila 
Cuadrado, amb la presència del gerent, Sr. Josep M. Marcé i Company i la secretària, la Sra. 
Cristina Pou i Molinet, que certifica.

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió quan són les sis de la 
tarda (18:00h).

Abans d’entrar amb l’exposició i el debat dels punts que conformen l’ordre del dia del 
Plenari, la Sra. Sònia Martínez, presidenta del Consell Comarcal, fa una salutació cordial a les 
conselleres i els consellers membres del Ple i els dona les gràcies per haver atès la 
convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària de data 28 de juny de 
2022.-

Assabentats

2. Expedient relatiu a la delegació de les funcions de la presidència del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà.- Donar compte.- (Exp. 2022/1359)

Propostes

3. Proposta de presidència relativa a ratificar la inclusió del punt núm. 4 de l’ordre del 
dia de la sessió ordinària del Ple previst per al dia 26 de juliol de 2022.-



4. Proposta de presidència relativa a l’aprovació de l’addenda econòmica al conveni 
d’encomana de gestió, entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà, relatiu a la coordinació, comercialització i promoció del projecte 
Xarxa de senders Itinerànnia 2022.- (Exp. 2022/1019)

Dictàmens

5. Expedient relatiu a la Modificació de crèdit 22/21 - Cultura i Ensenyament - Crèdit 
extraordinari subvencions culturals 2022.- Aprovació.-  (Exp.2022/1090)

6. Expedient relatiu al conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Torroella de Fluvià.- Aprovació.- (Exp.2022/1124)

7. Expedient relatiu a la sol·licitud d'abonament del cost de substitució d'un variador de 
freqüència d'una bomba d'aigua, component de la xarxa d'abastament en alta de 
l'Albera,  per part de l'entitat SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. 
(AGBAR) (Exp.2022/825)

8. Expedient relatiu a la creació d'un nou servei comarcal de gestió del sanejament en 
alta de les aigües residuals urbanes, adreçat als municipis de l’Alt Empordà.- 
(Exp.2021/1385)

9. Expedient relatiu a l’Addenda del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
i l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, per al finançament i desplegament del 
programa de targetes moneder i ajuts extraordinaris per la cobertura de necessitats 
bàsiques de manutenció, per fer front a la COVID-19.- Aprovació.- (Exp. 2022/1121)

10. Expedient relatiu a l’Addenda del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
i l'Ajuntament de Llers per al finançament i desplegament del programa de targetes 
moneder i ajuts extraordinaris per la cobertura de necessitats bàsiques de 
manutenció, per fer front a la COVID-19.- Aprovació.- (Exp. 2022/1120)

11. Expedient relatiu a l’Addenda del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
i l'Ajuntament de Vilafant per al finançament i desplegament del programa de 
targetes moneder i ajuts extraordinaris per necessitats bàsiques de manutenció per 
fer front a la COVID-19.- Aprovació.- (Exp.2022/1171)

12. Expedient relatiu a l’Addenda de pròrroga per al 2023 del conveni de col·laboració 
entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a 
la gestió de 16 places residencials d’acció educativa ubicades al centre “CRAE 
L’ALBERA” de Figueres.- Aprovació.- (Exp. 2022/1161)



13. Expedient relatiu a l’acceptació i signatura del Contracte Programa 2022-2025, 
endavant CP2022-25, regulador de la de subvenció per a la coordinació, la 
cooperació i la col.laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social.- (Exp.2022/714)

14. Expedient  relatiu al canvi de gestió del Servei d’Integració en Família Extensa 
(SIFE) i a la seva integració als Serveis Especialitzats d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (SEAIA).- (Exp.2022/1091)

15. Expedient relatiu a l’Addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona, el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, per tal de cofinançar el projecte EFA 
156/16 BICITRANSCAT: desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços 
multimodals transfronterers per a la promoció de la mobilitat sostenible en el marc 
del programa INTERREG V Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-20).- 
Aprovació.- (Exp.2019/1549)

16. Expedient relatiu al recurs de reposició interposat en data 25 de març de 2022 (RE 
2022-000206) per part de l'entitat SARFA, SL, contra l'acord del Ple del Consell 
Comarcal de data 22 de febrer de 2022, en relació a la liquidació de la indemnització 
rebuda per la suspensió de contractes del servei de transport escolar, motivada pel 
COVID-19.- (Exp.2019/1287)

17. Expedient relatiu al Conveni de delegació de competències per a la recollida i 
transport de residus municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 
l’ajuntament de Boadella i les Escaules.- Aprovació.- (Exp.2022/1272)

18. Expedient relatiu al contracte del servei de gestió de residus especials de la xarxa 
comarcal de deixalleries de l'Alt Empordà.- Requeriment de documentació a 
l’empresa adjudicatària.- (Exp.2019/640)

19. Expedient relatiu al contracte administratiu de concessió d'obra pública per a la 
construcció i explotació del Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà. Càlcul 
d'incentius i penalitzacions corresponents a la gestió de la fracció resta i de la 
FORM.- (Exp.2022/1297)

20. Expedient relatiu a la  contractació  mixta de serveis i subministrament per dur a 
terme la recollida selectiva porta a porta de les fraccions resta i orgànica als 
municipis de  Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins i Terrades. a) 
Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.- (Exp.2020/1557)



21. Expedient relatiu a l’aprovació del conveni d'encomana de gestió per la posada en 
funcionament del Centre d'interpretació del Paisatge entre el Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà i l'Ajuntament del Far d'Empordà.- (Exp.2022/1301)

22. Expedient relatiu a la modificació de la plantilla de personal de la Corporació per a 
l’exercici 2022, amb la inclusió de les places estructurals amb motiu del procés 
d’estabilització.- (Exp. 2022/823)

23. Assumptes urgents.-

24. Informes de presidència.-

25. Precs i preguntes.-

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior de data 
28 de juny de 2022.-

La presidenta, Sra. Sònia Martínez, pregunta si hi ha alguna intervenció en aquest punt.
 
Sense cap intervenció, es dona, per tant, per llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
ordinària celebrada el dia 28 de juny de 2022, la qual va ser enviada juntament amb la 
convocatòria a tots els membres del Consell Comarcal i, per unanimitat, queda aprovada 
com a acta de la sessió esmentada.

2.- Expedient relatiu a la delegació de les funcions de la presidència del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.- Donar compte.- (Exp. 2022/1359)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del decret de presidència següent, del qual el Ple es 
dona per assabentat:

«Antecedents de fet

Atès que per raó d'absència, la Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, no podrà 
exercir les funcions de presidència els dies 10, 11 i 12 d’agost de 2022.

Atès que és funció dels vicepresidents la de substituir el president en supòsits d’absència o 
impediment, assumint la totalitat de les seves funcions i prerrogatives.

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

- Article 13.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

- Article 136 del Reglament Orgànic Comarcal.

RESOLUCIÓ

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides RESOLC:

Primer.- Delegar en el vicepresident primer, Sr. Josep M. Bernils i Vozmediano, l’exercici de 
les funcions de President del Consell Comarcal de l’Alt Empordà els dies 10, 11 i 12 d’agost 
de 2022, dates en les quals el referit vicepresident actuarà com a president accidental.

Segon.- Atesa la naturalesa substitutòria de les presents delegacions, aquestes quedaran 
automàticament sense efecte i sense necessitat de nova resolució en el moment en què la 
presidència torni a estar ocupada per la seva titular legal.

Tercer.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució del present Decret.

Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Ple que tingui lloc.»

3.- Proposta de presidència relativa a ratificar la inclusió del punt núm. 4 de 
l’ordre del dia de la sessió ordinària del Ple previst per al dia 26 de juliol de 
2022.-

La Presidència dona lectura a l’enunciat de la proposta següent, la qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Fets
 
Com a punt núm. 4 de l’Ordre del dia de la sessió ordinària convocada en primera 
convocatòria per al dia 26 de juliol de 2022, a les 18:00h, hi consta titulat el següent 
assumpte:

 Expedient relatiu a l’aprovació de l’addenda econòmica al conveni d’encomana de 
gestió, entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal de l’Alt 



Empordà, relatiu a la coordinació, comercialització i promoció del projecte Xarxa de 
senders Itinerànnia 2022.- (Exp. 2022/1019)

Fonaments de dret

 
•    L’article 23.b del Reglament orgànic comarcal (BOP de Girona, núm. 196, de 9 

d’octubre de 2015) determina que el Ple no podrà tractar ni adoptar cap acord si 
abans no ha estat dictaminat per la Comissió Informativa corresponent, excepte que 
es voti prèviament per majoria simple la seva inclusió al Ple, si el tema figura inclòs 
a l’ordre del dia de la sessió.

 
•    L’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (Butlletí 
Oficial de l’Estat número 305, de 22 de desembre de 1986), estableix la possibilitat 
que el President, a iniciativa pròpia i a proposta d’algun del portaveus, pugui 
incloure en l'ordre del dia de les sessions assumptes que no hagin estat prèviament 
informats per la respectiva Comissió Informativa, amb l’excepció que no es podrà 
adoptar cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió 
en l’ordre del dia.

PROPOSTA
 
Per tant, proposo al Ple del Consell Comarcal que adopti el següent acord:

Primer.- Ratificar la inclusió del punt núm. 4 en l’ordre del dia de la sessió ordinària 
convocada en primera convocatòria per al dia 26 de juliol de 2022 , a les 18:00h:

 Expedient relatiu a l’aprovació de l’addenda econòmica al conveni d’encomana de 
gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà relatiu a la coordinació, comercialització i promoció del projecte xarxa de 
senders Itinerànnia 2022.- (Exp. 2022/1019)

Segon.- Facultar aquesta presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per 
executar el present acord.»

Tot seguit, s’incorpora a la sessió la Sra. Dolors Pons, consellera comarcal.

4.- Proposta de presidència relativa a l’aprovació de l’addenda econòmica al 
conveni d’encomana de gestió, entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el 



Consell Comarcal de l’Alt Empordà, relatiu a la coordinació, comercialització i 
promoció del projecte Xarxa de senders Itinerànnia 2022.- (Exp. 2022/1019)

La Presidència dona la paraula al conseller delegat de Turisme, Sr. Agustí Badosa, que 
explica la proposta següent, la qual el Ple acorda aprovar per unanimitat:

«Fets

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà forma part juntament amb la Garrotxa i el Ripollès, del 
projecte de senderisme ITINERÀNNIA, Aquest projecte de cooperació entre les tres 
comarques va néixer el 2004 amb l’objectiu de desestacionalitzar el turisme i captar nous 
mercats potencials. El projecte està impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès, Consell 
Comarcal de la Garrotxa, Consell Comarcal de l’Alt Empordà i les tres entitats de promoció 
turística d’aquests territoris: Consorci Ripollès Desenvolupament, Turisme Garrotxa i Alt 
Empordà Turisme

L'any 2004, la comarca de la Garrotxa conscient que la reduïda dimensió geogràfica de la 
comarca no jugava precisament a favor alhora d’esdevenir una destinació senderista 
competitiva al mercat estranger- mercat clau per aconseguir la plena desestacionalització de 
la demanda, s’aprofita l’oportunitat que brinden dues comarques veïnes físicament lligades 
per l’Alta Garrotxa (espai inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural): El Ripollès i l’Alt 
Empordà per a engegar un gran projecte de cooperació interterritorial de tres territoris que 
van dels Pirineus fins al mar.

Arrel d’estudis previs i de vàries reflexions, la Garrotxa, el Ripollès i l’Alt Empordà , dissenyen, 
en comú, una proposta innovadora de producte turístic, centrada en el senderisme i 
emmarcada en l’aposta continuada de les entitats per les accions de millora dels territoris i 
del teixit socioeconòmic.
En aquest context neix el projecte de senderisme ITINERÀNNIA, xarxa de senders Ripollès 
Garrotxa, Alt Empordà, de 2.500kms.



S’apunta com a una iniciativa pionera perquè proposa la creació d’una xarxa que connecta 
els senders, multiplicant exponencialment les possibilitats de gaudi i descoberta del 
senderista i també les possibilitats de desenvolupament del territori
La creació d'aquest recurs, va començar l'any 2004 i es va materialitzar ( amb 2.500kms de 
senders a les tres comarques) a finals de l'any 2008.

És un model de gestió concebut per ordenar i valoritzar el patrimoni natural i paisatgístic i 
els recursos històrics i culturals, i per valoritzar l’antropologia rural local .
La nova estructura de xarxa de senders és un model integrador de desenvolupament de les 
comarques, interterritorial, competitiu, sostenible i eficaç.

És una proposta turística : modelar un projecte turístic significa decidir el tipus de 
desenvolupament territorial, econòmic i social que volem per a casa nostra, significa decidir 
el futur de tots, entre tots i no deixar-lo a l’arbitri de les fluctuacions de la demanda i dels 
interessos dels operadors dels mercats emissors.

Atès que per consolidar el projecte el maig del 2010 es va subscriure el Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consell Comarcal del 
Ripollès i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la creació del Consell 
Dinamitzador de la Xarxa de Senders Itinerànnia.

El Consell Dinamitzador de la Xarxa de Senders Itinerànnia és un òrgan consultiu encarregat 
de vetllar pel bon funcionament, desenvolupament i continuïtat de la xarxa de senders 
Itinerànnia i que està format pel Consell Comarcal de la Garrotxa, Consell Comarcal del 
Ripollès, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Turisme Garrotxa, Consorci Ripollès 
Desenvolupament i Associació Alt Empordà Turisme.
L'article 4 del Conveni disposa que les tasques de dinamització i promoció de la Xarxa de 
Senders Itinerànnia seran finançades segons les fórmules que acordi el Consell Dinamitzador.

El Consell Dinamitzador, en data 12 de gener de 2016, va acordar que el Consell Comarcal 
de la Garrotxa, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consorci Ripollès Desenvolupament 



efectuarien una aportació econòmica, per al finançament de les despeses derivades de la 
coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia. Així 
mateix, el Consell Dinamitzador en aquesta mateixa data també va acordar que cada ens 
pagaria aquest import al Consell Comarcal de la Garrotxa, que és l'entitat a qui s'encomana 
la coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia, bé 
sigui a través de mitjans personals i materials propis o de tercers. Aquestes obligacions es 
van plasmar en un conveni de col.laboració que van subscriure el Consell Comarcal de la 
Garrotxa, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consorci Ripollès Desenvolupament, en 
data 11 de març de 2016.

El Consell Dinamitzador, en data 10 de gener de 2017, va acordar formalitzar un nou 
conveni per encomanar, d'una banda, al Consell Comarcal de la Garrotxa, l'impuls i execució 
de les tasques de coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders 
Itinerànnia, de l'altre que el Consell Comarcal del Ripollès substituirà al Consorci Ripollès 
Desenvolupament per tal d’assumir el finançament de les despeses derivades de la 
coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia

El 26 de setembre de 2017 es va ratificar pel Ple, el decret de presidència de data 9 de maig 
de 2017, del Consell Comarcal de l'Alt Empordà relatiu a l'aprovació i signatura del conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, pel finançament de les despeses derivades de la coordinació comercialització i 
promoció del projecte xarxa de senders Itinerànnia.

El Consell Dinamitzador, en data 18 de juny  de 2020 va acordar la modificació de l’aportació 
anual pel finançament de les despeses derivades de la coordinació, comercialització i 
promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia al Consell Comarcal de la Garrotxa, amb 
l’import de tretze mil quaranta-dos euros amb trenta quatre cèntims anuals (13.042,34 
€/any ).

En data 24 de novembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va acordar 
l’aprovació del nou conveni d’encomana actualitzat, entre el Consell Comarcal de la Garrotxa 



i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb una aportació del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà de 13.042,34€ anuals (tretze mil quaranta-dos euros amb trenta-quatre cèntims 
anuals), al Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament de les tasques de coordinació, 
comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia.

D’acord amb el Pacte 3. a) del conveni, la quantificació exacta de l’aportació assenyalada es 
farà en una addenda econòmica a aquest conveni, que serà aprovada amb caràcter anual 
pels plens del Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

D’acord amb això, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà aportarà per a l’any 2022, l’import 
de 13.532,10€/any (tretze mil cinc cents trenta-dos amb deu cèntims anuals), al Consell 
Comarcal de la Garrotxa per al finançament de les tasques de coordinació, comercialització i 
promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia. El primer pagament s’efectuarà en data 
de 30 de juny i el segon en data de 30 de setembre i amb caràcter previ al segon pagament, 
el Consell Comarcal de la Garrotxa haurà de certificar el destí de l’import abonat pel Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant memòria justificativa de l’actuació realitzada.

En data 01 de juny de 2022 s’ha emès informe favorable por part de la Tècnica de l’àrea de 
Turisme.

En data 14 de juny de 2022, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea 
de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments de dret

 La legislació aplicable és la següent:

 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els 
articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).



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

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

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

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

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

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

La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

Proposta d’acord del Ple

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides es proposa al 
Ple:

Primer.- Aprovar l’addenda al conveni d’encomana actualitzat, annexada, entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà , amb una aportació del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà de 13.532,10€/any (tretze mil cinc cents trenta-dos amb 
deu cèntims anuals), al Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament de les tasques 
de coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 13.532,10€ per al finançament de les tasques de 
coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia 2022, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30.4321.46500 del vigent pressupost de 2022.

Tercer.- Reconèixer la obligació d’aportar el primer pagament amb un import de 6.766,05€ 
corresponent al 50% de l’aportació total d'aquest any 2022, amb càrrec a l’aplicació 



pressupostària 30.4321.46500 del pressupost de 2022, en concepte de finançament de les 
tasques derivades de la coordinació, comercialització i promoció del projecte xarxa de 
senders Itinerànnia del 2022.

Quart.- Ordenar el pagament de 6.766,05€ corresponent al 50% de l’aportació total 
d'aquest any 2022,pel finançament de les tasques derivades de la coordinació, 
comercialització i promoció del projecte xarxa de senders Itinerànnia del 2022.

Cinquè.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal de la Garrotxa i a l’Àrea de 
Serveis Econòmics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Sisè.- El conveni, que es transcriu a continuació, s'ha de publicar de manera íntegra 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.
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 les administracions públiques de Catalunya, el present 
conveni es publicarà en el DOGC, així com en el BOP de Girona. D'acord amb el mateix 
article 103 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el present conveni també s'haurà de trametre al 
Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.»

5.- Expedient relatiu a la Modificació de crèdit 22/21 - Cultura i Ensenyament - 
Crèdit extraordinari subvencions culturals 2022.- Aprovació.-  (Exp.2022/1090)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar
per unanimitat:

«Antecedents de fet



1.- Consta en l’expedient un informe del tècnic de l’àrea de Cultura i Ensenyament de data 
08/07/2022 pel qual es proposa una modificació de crèdit per CRÈDIT EXTRAORDINARI amb 
el contingut següent:

«Antecedents

L’àrea de Cultura té previst atorgar Subvencions a entitats culturals de l’any 2022, per un 
import aproximat de 30.000€.

El motiu de realitzar aquesta activitat és habilitar ajudes per tal de fer emergir iniciatives 
innovadores en l'àmbit de la cultura i promoure projectes culturals en els municipis de la 
comarca, que impulsin noves iniciatives en el territori per fomentar una millora de la qualitat 
de vida de les persones o mantinguin les ja existents i, en definitiva, fomentar la cultura a 
l’àmbit del patrimoni cultural material i immaterial.

En el marc del Pla «Recuperem l’Alt Empordà», impulsat des del govern del Consell 
Comarcal i que marca un conjunt de propostes de línies estratègiques a treballar, un dels 
apartats es compromet a fer costat i donar suport als sectors culturals. El compromís es 
definir ajudes en funció de projectes en un àmbit molt perjudicat aquests darrers anys. Un 
moment molt critic per la cultura,  on molts projectes culturals sense l’ajuda de les 
administracions no es podran portar a terme i serà una pèrdua per l'àmbit cultural de l’Alt 
Empordanès.

Aquesta despesa no estava prevista inicialment en el pressupost del 2022 perquè aquestes 
subvencions sorgeixen de la necessitar conjuntural que s’han originat en una data posterior 
a la preparació i aprovació del pressupost. La necessitat de comptar amb aquesta dotació 
sorgeix pels efectes que encara té la pandèmia del Covid-19 a les activitats culturals de la 
comarca,  tot això agreujat a més a més per la pujada generalitzada de l’IPC que ha afectat 
negativament les previsions de totes les entitats culturals per la pujada de preus de 
productes i serveis. Per aquest motiu, aquestes subvencions serveixen per estimular la 
cultura després de la pandèmia i en previsió a les dificultats que hauran de sobrepassar les 
entitats per la pujada generalitzada de preus.

D’acord amb les previsions actuals, la despesa proposada no té consignació pressupostària a 
l’exercici 2022 i no pot ser demorada fins l’any següent degut a que el crèdit és necessari 
per a poder  tramitar l’expedient d’ajuda a les entitats culturals  i atorgar les corresponents 
subvencions culturals de l’any 2022. Així doncs aquesta despesa no té consignació en el 
pressupost de l’any 2022 i per aquest motiu es fa necessari acudir a la modificació de crèdit 
extraordinari que es proposa tramitar.



Tipus de modificació de crèdit que es proposa:

Crèdit extraordinari:

Alta NOVA aplicació de DESPESA:

Aplicació pressupostària: 20.9201.48013

Descripció:   Subvencions activitats culturals exercici 2022

Import MCRE: +30.000,00€

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI: +30.000,00€

El MITJÀ que finança aquest suplement de despesa és el ROMANENT LÍQUID PER A 
DESPESES GENERALS

Aplicació pressupostària: 20.87000
Descripció: ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Import MCRE: +30.000,00€

TOTAL FONS DE FINANÇAMENT: +30.000,00€»

2.- Consta en l’expedient informe favorable de data 11/07/2022 del tècnic de Serveis 
Econòmics del Consell Comarcal.

3.- Consta en l’expedient l’informe de control elaborat per la Intervenció del Consell.

Fonaments de dret

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 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).



 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)

 Reial Decret 500/1990 (RD 500/1990), de 20 d’abril.

 Bases d’execució del pressupost vigent.

Consideracions

Segons les Bases d’Execució del Pressupost comarcal, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL) i el Reial Decret 500/1990 (RD 500/1990), de 20 d’abril, l’expedient de modificació 
de crèdit que es proposa, serà aprovat pel Ple comarcal.

Aquesta modificació de crèdit serà objecte de publicació d'acord amb el què preveu l'art. 169 
del TRLRHL i 38 del RD 500/1990, per tal que durant el termini de 15 dies hàbils els 
interessats el puguin examinar i presentar reclamacions. Tenen la condició d'interessats i, 
per tant, poden presentar reclamacions en els supòsits taxats normativament:

Els habitants de l'àmbit territorial del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Els qui en resultin directament afectats.

Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i demés entitats 
legalment constituïdes per vetllar pels interessos professionals o econòmics i veïnals, quan 
actuïn en defensa dels què els són propis.

La present modificació de crèdit es considerarà definitivament aprovada si durant el termini 
esmentat no s'han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposa del termini d'un 
mes per resoldre-les.

Contra l'aprovació definitiva d'aquesta modificació de crèdit es podrà interposar directament 
el recurs contenciós-administratiu en el termini de 2 mesos des de la publicació de l'anunci 
d'aprovació definitiva.

En aplicació de l’article 177 del TRLRHL en relació a l’article 168 del mateix text normatiu, 
s’adjunta com a ANNEX 1 a la present proposta una memòria explicativa de la necessitat de 
la mesura.



Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa al PLE comarcal com a òrgan col·legiat competent:

Primer.- Aprovar INICIALMENT la modificació de la consignació pressupostària en el 
pressupost vigent per CRÈDIT EXTRAORDINARI que a continuació s’indica:

Crèdit extraordinari:

Alta NOVA aplicació de DESPESA:

Aplicació pressupostària: 20.9201.48013

Descripció:   Subvencions activitats culturals exercici 2022

Import MCRE: +30.000,00€

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI: +30.000,00€

El MITJÀ que finança aquest suplement de despesa és el ROMANENT LÍQUID PER A 
DESPESES GENERALS

Aplicació pressupostària: 20.87000
Descripció: ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Import MCRE: +30.000,00€
TOTAL FONS DE FINANÇAMENT: +30.000,00€

Segon.- Exposar al públic l’expedient de modificació de crèdit pressupostària de conformitat 
amb el que preveu l’article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Tercer.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució dels presents acords.

Quart.- Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics aquests acords per al seu coneixement i 
als efectes oportuns.»

6.- Expedient relatiu al conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Torroella de Fluvià.- Aprovació.- 
(Exp.2022/1124)



La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar
per unanimitat:

«Fets

Atès que el Ple del Consell Comarcal, en data 27 de novembre de 2018 va aprovar la creació 
d’un Servei d’Assistència Tècnica (SAT) dirigit als ajuntaments de la comarca, el qual, 
després de fer els corresponents processos selectius pel nomenament del personal tècnic, 
està integrat per dos arquitectes i un enginyer tècnic (EXP 2018/914).

Atès que amb aquest servei d’assistència tècnica s’ofereixen dues modalitats:

1. Servei integral, que inclou l’assessorament tècnic d’una arquitecta comarcal 
durant els dies i hores que en cada cas es pacti amb l’Ajuntament sobre aquelles 
matèries que son objecte del SAT. Per a la prestació del servei integral es comptarà 
amb la col·laboració, si s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.

2. Servei d’activitats, en el que l’enginyer tècnic comarcal informarà sobre les 
sol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i revisions de 
les activitats del municipi.

Atès que el 22 de juny de 2020 el Ple del Consell comarcal va aprovar el Conveni marc 
d’encàrrec de gestió per dur a terme el servei d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments de 
la comarca.

Atès que en base al conveni marc aprovat es va redactar el conveni d’encàrrec de gestió del 
Servei d’Assistència Tècnica entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de 
Torroella de Fluvià, el qual es va formalitzar el 17 de desembre de 2020 i era vigent fins a 
data 31 de desembre de 2021.

Atès que per donar continuïtat al Servei d’Assistència Tècnica que s’està prestant a 
l’Ajuntament de Torroella de Fluvià i en base al conveni marc aprovat es redacta un nou 
conveni d’encàrrec de gestió entre Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de 
Torroella de Fluvià amb efectes des de 1 de gener del 2022.

Atès que l’encàrrec de gestió del Servei d’Assistència Tècnica tindrà una vigència inicial de 4 
anys.



Atès que en data 2 de juny de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea 
de Serveis Tècnics.

Atès que en data 13 de juny de 2022, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a 
l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable.

Fonaments de dret

 DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals

 Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic

 DL 4/2003 de 4 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya

 Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de de les bases del règim local

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (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 (RD 1098/2001).

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

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

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

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

 Reglament del servei d'assistència tècnica

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa:



Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió, que consta com annex 1 en aquesta 
proposta, per dur a terme el servei d’assistència tècnica (SAT) entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Torroella de Fluvià, en la modalitat de servei integral i servei d’activitats.

Segon. Consignar a l’aplicació pressupostària d’ingressos 25.46201, de l’exercici 2022, la 
quantitat de 9.001,30 € anuals tal com marquen les contraprestacions d’aquest conveni.  

Pels anys posteriors, aquest import es podrà modificar amb l’aprovació d’unes noves 
contraprestacions econòmiques. En tant no tingui lloc aquesta modificació anual seran 
d’aplicació els imports corresponents a la darrera modificació aprovada.

S’adjunta taula dels imports per anualitats:

Any Import
2022 9.001,30 €
2023 9.001,30 €
2024 9.001,30 €
2025 9.001,30 €

Aquest encàrrec de gestió, en la modalitat de servei integral i servei d’activitats, es finançarà 
en part per aquesta aportació que realitzarà l’Ajuntament de Torroella de Fluvià i en part a 
través del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als municipis.

Tercer.- 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.

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

Cinquè.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix 
l’article 110.3 de la Llei 26/2010, així com en el BOP de Girona.

Sisè.- Facultar indistintament la Presidència i la Gerència del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els presents 
acords.



Vuitè. Notificar a l’Ajuntament de Torroella de Fluvià aquest acord amb indicació dels 
recursos corresponents.

Novè.- Comunicar aquest acord a l'àrea de Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal 
per al seu coneixement i als efectes adients.»

7.- Expedient relatiu a la sol·licitud d'abonament del cost de substitució d'un 
variador de freqüència d'una bomba d'aigua, component de la xarxa 
d'abastament en alta de l'Albera,  per part de l'entitat SOCIEDAD GENERAL DE 
AGUAS DE BARCELONA, S.A. (AGBAR) (Exp.2022/825)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar
per unanimitat:

«Antecedents de fet

Atès que en data 4 de desembre de 2000, el Ple de Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
(CCAE) va acordar adjudicar el contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua potable 
en alta als municipis de La Jonquera, Sant Climent Sescebes, Masarac, Espolla i Capmany a 
l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU i en data 25 de 
gener de 2001 es va procedir a formalitzar el corresponent contracte administratiu entre 
ambdues parts.

Atès que per acord del Ple del Consell Comarcal de 3 de juliol de 2006 es va aprovar la 
modificació del contracte esmentat per tal d'incorporar-hi la gestió del servei d'abastament 
d'aigua potable en alta al municipi d'Agullana.

Així mateix, per acord del Ple del Consell Comarcal de 3 de juliol de 2006 es va aprovar la 
modificació del contracte per tal d'incorporar-hi la gestió del servei d'abastament d'aigua 
potable en alta al municipi de Mollet de Peralada.

Atès que posteriorment, s'hi va incorporar la gestió del servei esmentat a la Mancomunitat 
d'Aigües Alt Empordà (Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera)

Atès que en data 26 de gener de 2016, el Ple del CCAE va acordar denunciar el contracte 
esmentat, finalitzant la seva vigència el 24 de gener de 2017. D'altra banda, en el mateix 
acord es requeria a SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU per tal 
que, en el supòsit que exhaurit el termini de vigència del contracte, encara no hi hagués un 



nou adjudicatari del mateix, continués prestant el servei transitòriament fins que un altre 
contractista es fes càrrec de la seva gestió, tal com estableix l'art. 235. a) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS).

Atès que en data 20 de desembre de 2020 es va rebre la notificació per part de SOREA 
informant que,  amb efectes 1 de gener de 2021, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA, S.A.U. (AGBAR), adquiriria tots els actius, passius, drets i obligacions derivats 
del contracte administratiu de gestió del Servei d’abastament aigua potable en alta als 
municipis de la Jonquera, Sant Climent Sescebes, Masarac, Espolla, Capmany, Agullana i 
Mollet de Peralada subscrit amb el CCAE en data 25 de gener de 2001.

Atès que en data 23 de febrer de 2021 el Ple del Consell Comarcal va acordar reconèixer a 
l’entitat Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU (AGBAR), en la seva posició de 
subrogada en els drets i les obligacions del contracte de gestió del servei d'abastament 
d'aigua potable en alta als municipis de La Jonquera, Sant Climent Sescebes, Masarac, 
Espolla, Capmany, Agullana, Mollet de Peralada i la Mancomunitat de l'Alt Empordà,  

Atès que en data 1 de juny de 2021 va finalitzar la gestió del servei per part de SOCIEDAD 
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. (AGBAR), Aquesta, a través dels seus 
representants, va fer constar en l’acta de finalització de la gestió del servei la sol·licitud de 
recuperació d’un variador (component material de la xarxa) situat a l’estació de bombament 
de Peralada, i reposat l’any 2018 per SOREA, exposant, que s’havia sol·licitat la reposició 
econòmica al Consell Comarcal en el seu dia sense haver rebut resposta.

Atès que en dates 6 i 26 de juliol de 2021 i 10 de febrer de 2022, AGBAR va presentar 
documentació per tal de justificar la reclamació d’un import de 5.400,18 €, pel 
subministrament i instal·lació d'un variador de freqüència.

Atès que consta a l'expedient informe tècnic de data 10 de juny de 2022, signat per 
l'enginyer tècnic del Consell Comarcal i per la cap de l'àrea de Serveis Tècnics, el qual, 
transcrit literalment en la seva part necessària, diu el següent:

"L’article 7 del Plec de condicions tècniques, econòmiques i administratives que va regir el 
concurs per a la concessió de la gestió de l’explotació del servei d’abastament d’aigua 
potable en alta diu:



«Tindran la consideració d’obres i instal·lacions del Servei totes les de captació, 
elevació, tractament, impulsió i distribució fins als dipòsits receptors de cadascuna 
de les poblacions abastades, incloses les instal·lacions elèctriques i mecàniques de 
tot tipus. Les reparacions que calgui efectuar en aquestes obres i instal·lacions del 
Servei com a conseqüència de fuites, avaries, etc, es consideraran tasques de 
conservació i seran per compte del Concessionari.

«La conservació i manteniment de les instal·lacions inclou:

... Substitució i/o reparació dels equips elèctrics i electromecànics avariats per 
causes normals.»

L’informe tècnic del fabricant (n/ref. RPE/190110), aportat per AGBAR sobre les causes de 
l’avaria conclou:

«Creemos que la avería es debida a la propia antigüedad del equipo y por lo tanto 
desgaste natural de parte de sus componentes que incorpora y no debido a causas 
externas. El equipo fue fabricado a principios del año 2005 y una vez superada la 
vida media de funcionamiento estas averías es normal que se produzcan.»

CONCLUSIONS:

S’informa:

- Que segons el Plec de condicions tècniques, econòmiques i administratives que va regir el 
concurs per a la concessió de la gestió de l’explotació del servei d’abastament d’aigua 
potable en alta, la substitució dels equips elèctrics i electromecànics avariats per causes 
normals, és una actuació a càrrec del concessionari.

- Que un variador de freqüència o variador de velocitat és un dispositiu elèctric i electrònic 
que controla la velocitat del motor de la bomba d'aigua en funció de la demanda d'aigua que 
es necessita a la instal·lació, per tant té la consideració d’equip elèctric i electromecànic. I 
que segons l’informe tècnic del fabricant (n/ref. RPE/190110), aportat per AGBAR sobre les 
causes de l’avaria, l’avaria es pot atribuir a causes normals.

- Que en la data que es va produir l’avaria havia finalitzat la vigència del contracte amb 
SOREA per la prestació del servei, tot i que aquest el continuava prestant i se’l seguia 
retribuint a raó de l’acordat per contracte i posteriors actualitzacions de preus, no constant 



cap sol·licitud del concessionari per modificació de les condicions de prestació del servei, a 
partir de la data 24 de gener del 2017, data de finalització de la vigència del contracte."

Atès que la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, va emetre informe júridic en data 10 de juny de 2022, el 
qual, transcrit literalment en la seva part necessària, diu el següent:

" 3.- Consideracions jurídiques.-

PRIMERA.- L’article 7 del Plec de condicions tècniques, econòmiques i administratives que va 
regir la licitació per a la concessió de la gestió de l’explotació del servei d’abastament d’aigua 
potable en alta a la xarxa de l'Albera estableix el següent:

(...)

«Tindran la consideració d’obres i instal·lacions del Servei totes les de captació, 
elevació, tractament, impulsió i distribució fins als dipòsits receptors de cadascuna 
de les poblacions abastades, incloses les instal·lacions elèctriques i mecàniques de 
tot tipus. Les reparacions que calgui efectuar en aquestes obres i instal·lacions del 
Servei com a conseqüència de fuites, avaries, etc, es consideraran tasques de 
conservació i seran per compte del Concessionari.

Seran per compte del Concessionari totes les despeses de conservació de les 
instal·lacions de l'abastament, tret d'aquelles que per la seva naturalesa siguin 
ampliacions de captacions, elevacions, instal·lacions de tractament o la xarxa de 
l'abastament en alta fins als dipòsits receptors dels serveis municipals. Es 
consideraran també obres d'ampliació les que es refereixin al canvi de secció de 
canonades, insuficiència de timbratge o construcció d'obres de fàbrica de nova 
planta que no siguin substitutives de les deteriorades per ús defectuós del 
Concessionari."

(...)

«La conservació i manteniment de les instal·lacions inclou:

... Substitució i/o reparació dels equips elèctrics i electromecànics avariats per causes 
normals.»



D'acord amb l'informe tècnic obrant a l'expedient, un variador de freqüència o variador de 
velocitat és un dispositiu elèctric i electrònic que controla la velocitat del motor de la bomba 
d'aigua en funció de la demanda d'aigua que es necessita a la instal·lació i, per tant, té la 
consideració d’equip elèctric i electromecànic. D'altra banda, a l'informe tècnic esmentat 
també es fa constar que, segons l’informe tècnic del fabricant aportat per AGBAR sobre les 
causes de l’avaria, aquesta es pot atribuir a causes normals.

SEGONA.- En data 26 de gener de 2016 el Ple del CCAE va acordar denunciar el contracte 
esmentat, finalitzant la seva vigència el 24 de gener de 2017. No obstant això,  i a l'empara 
de l'article 235. a) del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es va requerir a SOREA per tal que, en el 
supòsit que exhaurit el termini de vigència del contracte, encara no hi hagués un nou 
adjudicatari del mateix, continués prestant el servei transitòriament fins que un altre 
contractista es fes càrrec de la seva gestió. Així, doncs, en el moment de produir-se la 
substitució del variador de freqüència per part de l'empresa concessionària (any 2018), 
aquesta es trobava prestant el servei en virtut del requeriment de continuïtat efectuat en 
base a l'article 235. a) del ROAS.

L’article 235.a) del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) estableix que, en cas d’extinció normal del 
contracte, el contractista haurà de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva 
gestió, i així es va continuar fent per part de SOREA (posteriorment AGBAR) fins el 24 de 
gener de 2017.

TERCERA.- Tal com consta a l'informe tècnic obrant a l'expedient, en la data en què es va 
produir l’avaria, SOREA continuava gestionant el servei  i se la seguia retribuint a raó de 
l’acordat per contracte i posteriors actualitzacions de preus, no constant cap sol·licitud del 
concessionari de modificació de les condicions de prestació del servei a partir del 24 de 
gener del 2017, data de finalització de la vigència del contracte.

Així, doncs,  tot i que el contracte va finalitzar en data 24 de gener de 2017, el servei es va 
continuar prestant en base a l'article 235. a) del ROAS, en els mateixos termes i condicions 
establerts en els plecs reguladors del contracte, els quals estableixen en el seu article 7, 
relatiu a explotació del servei i conservació de les instal·lacions, que les reparacions que 
calgui efectuar en les obres i instal·lacions del servei com a conseqüència de fuites, avaries, 
etc, es consideraran tasques de conservació i seran per compte del concessionari, així com 



que la conservació i manteniment de les instal·lacions inclou la substitució i/o reparació dels 
equips elèctrics i electromecànics avariats per causes normals."

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).

 Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), aplicable al present 
supòsit per raons temporals d'adjudicació del contracte de gestió del servei públic.

 Plec de condicions tècniques, econòmiques i administratives regulador del contracte.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa:

Primer.- Desestimar íntegrament la sol·licitud formulada per l'entitat SOCIEDAD GENERAL 
DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. (AGBAR) d'abonament a aquesta per part del Consell 
Comarcal de l'import de CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (5.400,18 
€), pel subministrament i instal·lació d'un variador de freqüència, d'acord amb les 
consideracions de l'informe jurídic obrant a l'expedient.

Segon.- Notificar aquesta resolució a l'entitat SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA, S.A. (AGBAR) .

Tercer.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució dels presents acords.»

8.- Expedient relatiu a la creació d'un nou servei comarcal de gestió del 
sanejament en alta de les aigües residuals urbanes, adreçat als municipis de l’Alt 
Empordà.- (Exp.2021/1385)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent:

«Fets

En data 5 d’octubre de 2021 s’ha emès memòria pel tècnic de l’àrea de Serveis Tècnics.



Atès que s’ha constatat un interès per part de diferents Ajuntaments de la Comarca de l’Alt 
Empordà, perquè el Consell Comarcal assumeixi la gestió del servei públic municipal de 
sanejament en alta. Actualment el servei l’està prestant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i 
l’explota a través d’un contracte de serveis. Així doncs caldrà que el Consell Comarcal 
estableixi el nou Servei de gestió de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes 
(Servei SAARU en endavant).

Atès que el 28 de novembre de 2018, en sessió plenària el Consell Comarcal va aprovar el 
Programa d’Actuació Comarcal, en el qual a la fitxa 3.9 s’inclou la gestió a escala comarcal 
del servei SAARU.

Atès que segons l’acta del Consell d’Alcaldes de data 22 de febrer de 2021, La Presidenta 
explica que s’ha enviat un informe en el qual es descriu tot aquest servei de sanejament i 
també com es finança la integració supramunicipal d’aquests serveis i els avantatges que 
representaria assumir aquesta competència des del Consell Comarcal.

Atès que, en base a l’informe de Gerència de data 17 de febrer de 2021, el 4 d’octubre de 
2021 es va aprovar la resolució de Presidència d’incoació d’expedient per a la creació del 
Servei SAARU i nomenament els membres de la comissió d’estudi per redactar una memòria 
justificativa (document adjunt a l’EXP 20211385) de la conveniència i oportunitat de la 
prestació i la forma de gestió del servei comarcal de sanejament en alta de les aigües 
residuals urbanes.

Atès que el procediment per aprovar l’establiment d’un servei públic, fer-ne la regulació 
necessària per la seva correcta prestació i determinar-ne la forma de gestió, queda fixat en 
l’article 159 del  Reglament d’Obres, Activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, el qual 
ha de contenir els següents documents:

a) Característiques del servei.

b) Forma de gestió.

c) Obres, béns i instal·lacions necessàries per a la seva implantació.

d) Estudi econòmic i financer i, si s’escau, les tarifes a percebre dels seus usuaris.

e) Cànons a percebre per l’ens local, en el cas de gestió indirecta (no aplicable ja que els 
serveis de sanejament en alta són finançats per una atribució de recursos de l’ACA).



f) Règim estatutari dels usuaris

Que s’adjunta la següent documentació:

- Memòria justificativa de l’establiment del servei d’assistència tècnica.

- Projecte d’establiment del servei d’assistència tècnica.

- Reglament sobre l’assistència tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

- Informe tècnic.

- Informe jurídic.

Atès que en data 9 de juny de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea 
de Serveis Tècnics.

Atès que en data 22 de juny de 2022, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic 
adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic 
favorable.

Fonaments de dret

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 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.

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
legislació en matèria d’aigües a Catalunya.

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.



Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa:

Primer.- Primer aprovar de manera inicial l’establiment del Sanejament en Alta de les 
aigües Residuals Urbanes als ajuntaments de l’Alt Empordà, així com el projecte 
d’establiment i el reglament que el regula.

Segon.- Publicar l’acord d’aprovació inicial, juntament amb l’informe tècnic, la memòria 
econòmica-financera, el Reglament, el projecte i la memòria justificativa en el BOP i en el 
DOGC, i obrir un període de 30 dies d’informació pública per al·legacions i reclamacions. Si 
no  n’hi hagués, l’aprovació inicial s’estendria a definitiva. Si n’hi hagués, la Comissió 
Informativa permanent els resoldria i s’hauria d’aprovar en Ple de manera definitiva 
l’expedient instruït amb les modificacions.

Tercer.- Publicar en el BOP i anunciar en DOGC la referència del BOP l’acord d’aprovació 
definitiva, juntament amb el Reglament i el projecte.

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 el present acord a l’àrea de serveis econòmics del Consell Comarcal.»

La portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sra. Etna Estrems, 
demana si hi ha previsions de les properes inversions que ha de fer l’ACA en aquest sentit.

El Sr. Agustí Badosa diu que hi ha un document que ho detalla.

El gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep M. Marcé, explica que hi ha una programació 
aprovada, una memòria, de la Generalitat, que es passarà a tots els consellers i conselleres.

I sense més intervencions, s’aprova el dictamen per unanimitat dels presents.

9.- Expedient relatiu a l’Addenda del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, per al finançament i 
desplegament del programa de targetes moneder i ajuts extraordinaris per la 
cobertura de necessitats bàsiques de manutenció, per fer front a la COVID-19.- 
Aprovació.- (Exp. 2022/1121)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar



per unanimitat:

«Antecedents de fet

1. Les conseqüències de la crisis sanitària i social produïdes pel COVID19 a la comarca 
tindrà com a resultat una important accentuació de les desigualtats socials. Es 
preveu un increment notable de persones en situació de risc social que generarà un 
major empobriment de la població ( pèrdua de llocs de treball, i d'ingressos que 
repercutirà en les economies de les famílies i la satisfacció de les necessitats 
bàsiques com són l'alimentació bàsica, l'habitatge, l'accés en igualtat de condicions a 
l'escola i el lleure dels infants, els serveis de cura, etc.).

2. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per tal d’articular i fer front a l’actual augment 
(així com a la projecció de la intensificació dels nivells de pobresa) de demandes 
d’Ajudes d’Urgència Socials relacionades amb la cobertura d'aquestes necessitats 
bàsiques, proposa unes actuacions extraordinàries  dirigides a les persones i/o 
famílies en situació de vulnerabilitat.

3. Que en data 2 de desembre de 2021 l’Ajuntament de Sant Pere Pescador (en 
endavant l’Ajuntament) i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ( en endavant CCAE) 
van signar el conveni de cooperació per al finançament i desplegament del programa 
de targetes moneder i ajuts extraordinaris per a la cobertura de necessitats bàsiques 
de manutenció per a fer front a la situació d’emergència social creada per la covid-
19.

4. Que l’Ajuntament es va comprometre a fer una aportació per l’any 2021 de 6.000 € , 
però que l’aportació es farà l’any 2022.

5. Que tal con indica en el pacte 2.5 del conveni signat entre el Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, preveu que, pel que fa a les 
aportacions de l’Ajuntament al Programa Targetes-moneder, el CCAE liquidarà a 
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador la seva aportació en funció de la despesa total 
feta al municipi, mitjançant una certificació de l’interventor de la corporació abans 
del 30 de gener de l’any 2022.

6. Que per mutu acord, l’Ajuntament i el Consell Comarcal acorden l’ampliació de la 
data de liquidació a finals de gener de cada any de vigència del conveni, per poder 
executar totes les actuacions necessàries, ja que s’han obtingut ajuts extraordinaris 
vinculats a les addendes COVID signats entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 
el Departament de Treball, Afers Social i Família que hem pogut cobrir les necessitats 
bàsiques alimentaries de les persones usuàries i no ha estat necessari utilitzar el 
programa de targetes moneder.

7. En data 8 de juny de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea 
de Benestar.



8. En data 9 de juny de 2022, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit 
a l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe 
jurídic favorable.

9. Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció .

Fonaments de dret

a) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (en Segon.- Tercer.- 
endavant, LRJSP), en particular els articles 47 a 53 i DA 8ª.
b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, LRBRL), 
en particular l’article 57.
c) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya (en endavant, L26/2010), en particular els articles 108 a 112.
d) 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 (en endavant, TRLMRLC).
e) Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local (en endavant, RD 781/1986).
f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (en endavant, ROF).
g) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques (en endavant, LPACAP).
i) Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya (en endavant, TRLOCC).

j) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (en endavant, Llei 19/2014).
k) Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en endavant, LSS).
l) Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (en endavant, 
Llei 13/2006).

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa l’òrgan col·legiat corresponent (CI):

 Aprovar l’addenda del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i 
Ajuntament de Sant Pere Pescador per al finançament i desplegament del programa 



de targetes moneder i ajuts extraordinaris per necessitats bàsiques de manutenció 
per fer front per la Covid-19

 Consignar l’import de 6.000€  una aplicació nova d’ingressos 40.46216 per 
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, del pressupost vigent.

 Publicar l’addenda del 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.

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

 Publicar l’addenda del conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que 
estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010.

 Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució dels presents acords.

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

 Comunicar a l’àrea de serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i als 
efectes oportuns.»

10.- Expedient relatiu a l’Addenda del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l'Ajuntament de Llers per al finançament i desplegament del programa 
de targetes moneder i ajuts extraordinaris per la cobertura de necessitats 
bàsiques de manutenció, per fer front a la COVID-19.- Aprovació.- (Exp. 
2022/1120)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar
per unanimitat:

«Antecedents de fet

1. Les conseqüències de la crisis sanitària i social produïdes pel COVID19 a la comarca 
tindrà com a resultat una important accentuació de les desigualtats socials. Es 
preveu un increment notable de persones en situació de risc social que generarà un 
major empobriment de la població ( pèrdua de llocs de treball, i d'ingressos que 
repercutirà en les economies de les famílies i la satisfacció de les necessitats 
bàsiques com són l'alimentació bàsica, l'habitatge, l'accés en igualtat de condicions a 
l'escola i el lleure dels infants, els serveis de cura, etc.).

2. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per tal d’articular i fer front a l’actual augment 
(així com a la projecció de la intensificació dels nivells de pobresa) de demandes 
d’Ajudes d’Urgència Socials relacionades amb la cobertura d'aquestes necessitats 



bàsiques, proposa unes actuacions extraordinàries  dirigides a les persones i/o 
famílies en situació de vulnerabilitat.

3. Que en data 16 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Llers (en endavant 
l’Ajuntament) i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ( en endavant CCAE) van signar 
el conveni de cooperació per al finançament i desplegament del programa de 
targetes moneder i ajuts extraordinaris per a la cobertura de necessitats bàsiques de 
manutenció per a fer front a la situació d’emergència social creada per la covid-19, 
amb una vigència de 4 anys.

4. Que l’Ajuntament de Llers vol fer una nova aportació de 1.700 € per al finançament i 
desplegament del programa de targetes moneder i ajuts extraordinaris per a la 
cobertura de necessitats bàsiques de manutenció per a fer front a la situació 
d’emergència social creada per la covid-19.

5. Que per mutu acord, l’Ajuntament i el Consell Comarcal acorden que la data de 
liquidació d’aquesta nova aportació sigui a la finalització de l’addenda.

6. En data 7 de juny de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea 
de Benestar.

7. En data 9 de juny de 2022, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit 
a l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe 
jurídic favorable.

Fonaments de dret

a) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (en Segon.- Tercer.- 
endavant, LRJSP), en particular els articles 47 a 53 i DA 8ª.

b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, LRBRL), 
en particular l’article 57.

c) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya (en endavant, L26/2010), en particular els articles 108 a 112.

d) 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 (en endavant, TRLMRLC).

e) Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local (en endavant, RD 781/1986).



f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (en endavant, ROF).

g) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).

h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques (en endavant, LPACAP).

i) Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya (en endavant, TRLOCC).

j) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (en endavant, Llei 19/2014).

k) Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en endavant, LSS).

l) Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (en endavant, 
Llei 13/2006).

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa l’òrgan col·legiat corresponent (CI):

 Aprovar l’addenda del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i  
Ajuntament de Llers per al finançament i desplegament del programa de targetes 
moneder i ajuts extraordinaris per necessitats bàsiques de manutenció per fer front 
per la Covid-19


 L’import d’aquest conveni 1.700€  anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 

d’ingressos 40.46208 que porta el nom «Aj. Llers – Addenda Conveni Targetes 
moneder 2022-2023  » del pressupost.


 Publicar l’addenda del 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.

 Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de 

conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

 Publicar l’addenda del conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que 

estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010.

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

calguin per l’execució dels presents acords.




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

 Comunicar a l’àrea de serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i als 

efectes oportuns.»

11.- Expedient relatiu a l’Addenda del conveni entre el Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Vilafant per al finançament i desplegament 
del programa de targetes moneder i ajuts extraordinaris per necessitats 
bàsiques de manutenció per fer front a la COVID-19.- Aprovació.- 
(Exp.2022/1171)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

1. Les conseqüències de la crisis sanitària i social produïdes pel COVID19 a la comarca 
tindrà com a resultat una important accentuació de les desigualtats socials. Es 
preveu un increment notable de persones en situació de risc social que generarà un 
major empobriment de la població ( pèrdua de llocs de treball, i d'ingressos que 
repercutirà en les economies de les famílies i la satisfacció de les necessitats 
bàsiques com són l'alimentació bàsica, l'habitatge, l'accés en igualtat de condicions a 
l'escola i el lleure dels infants, els serveis de cura, etc.).

2. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per tal d’articular i fer front a l’actual augment 
(així com a la projecció de la intensificació dels nivells de pobresa) de demandes 
d’Ajudes d’Urgència Socials relacionades amb la cobertura d'aquestes necessitats 
bàsiques, proposa unes actuacions extraordinàries  dirigides a les persones i/o 
famílies en situació de vulnerabilitat.

3. Que en data 29 de gener de 2021 l’Ajuntament de Vilafant (en endavant 
l’Ajuntament) i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ( en endavant CCAE) van signar 
el conveni de cooperació per al finançament i desplegament del programa de 
targetes moneder i ajuts extraordinaris per a la cobertura de necessitats bàsiques de 
manutenció per a fer front a la situació d’emergència social creada per la covid-19.

4. Que l’Ajuntament vol fer una nova aportació de 3.000 € per al finançament i 
desplegament del programa de targetes moneder i ajuts extraordinaris per a la 
cobertura de necessitats bàsiques de manutenció per a fer front a la situació 
d’emergència social creada per la covid-19.

5. Que per mutu acord, l’Ajuntament i el Consell Comarcal acorden que la data de 
liquidació d’aquesta nova aportació sigui a la finalització de l’addenda.



6. En data 16 de juny de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de 
l’àrea de Benestar.

7. En data 20 de juny de 2022, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic 
adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès 
informe jurídic favorable.

8. Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció .

Fonaments de dret

a) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (en Segon.- Tercer.- 
endavant, LRJSP), en particular els articles 47 a 53 i DA 8ª.
b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, LRBRL), 
en particular l’article 57.
c) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya (en endavant, L26/2010), en particular els articles 108 a 112.
d) 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 (en endavant, TRLMRLC).
e) Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local (en endavant, RD 781/1986).
f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (en endavant, ROF).
g) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques (en endavant, LPACAP).
i) Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya (en endavant, TRLOCC).
j) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (en endavant, Llei 19/2014).
k) Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en endavant, LSS).
l) Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (en endavant, 
Llei 13/2006).

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a l’òrgan col·legiat corresponent (CI):



 Aprovar la pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i 
l'Ajuntament de Vilafant per al finançament i desplegament del programa de targetes 
moneder i ajuts extraordinaris per necessitats bàsiques de manutenció per fer front 
per la Covid-19

L’import d’aquest conveni 3.000€  anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
d’ingressos 40.46217 que porta el nom «Aj. Vilafant, Addenda conveni Targetes 
moneder » del pressupost.

 Publicar la pròrroga del 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.

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

 Publicar la pròrroga del conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que 
estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010.

 Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució dels presents acords.

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

 Comunicar a l’àrea de serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i als 
efectes oportuns.»

12.- Expedient relatiu a l’Addenda de pròrroga per al 2023 del conveni de 
col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, per a la gestió de 16 places residencials d’acció educativa ubicades al 
centre “CRAE L’ALBERA” de Figueres.- Aprovació.- (Exp. 2022/1161)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar
per unanimitat:

«Fets

1-El Ple del Consell Comarcal, en data 24 de novembre de 2020 va aprovar el conveni de 
col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
per col·laborar en la gestió de 16 places residencials d’acció educativa (CRAE) ubicades al 
centre “CRAE L’ALBERA”, de Figueres, comarca de l’Alt Empordà, per a infants i/o adolescents 
dependents de la direcció general d’atenció a la infància i l’adolescència. En data 10 de 
desembre de 2020 es va formalitzar l’esmenat conveni.



2-Al pacte onzè del conveni es preveia la possibilitat de pròrroga del conveni per acord de les 
parts, mitjançat la corresponent addenda.

3-En data 8 de juny de 2022, registre d’entrada 2022/8342 el departament de Drets Socials 
fa tramesa de la corresponent addenda per prorrogar el conveni per a l’any 2023 per un 
import màxim de 722.641,60 euros.

4-El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és el titular del CRAE L’Albera, que és un centre 
residencial d’acció educativa, i és del seu interès la col·laboració amb el departament de Drets 
Socials per al seu manteniment.  

5-En data 13 de juny de 2022 s'ha emès informe tècnic favorable per part de la directora 
tècnica de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal.

6-En data 17 de juny de 2022 la Tècnica d'Administració General, Servei jurídic adscrit a 
l'Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, ha emès informe jurídic 
favorable.

7-El Consell Comarcal de l’Alt Empordà preveurà en el pressupost comarcal inicial que 
aprovarà per l’any 2023 a l’aplicació pressupostària d’ingressos 40.45040 CRAE L’ALBERA un 
import màxim de 722.641,60 euros.

8-Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

Fonaments de dret

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals.

 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya.

 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i 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 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern

 Conveni de col•laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà, per col•laborar en la gestió de 16 places residencials d’acció 
educativa (CRAE) ubicades al centre “CRAE L’ALBERA”, de Figueres, comarca de l’Alt 
Empordà, per a infants i/o adolescents dependents de la direcció general d’atenció a 
la infància i l’adolescència.

 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”).

 Pla estratègic de subvencions del CCAE. 

 Bases d'execució del pressupost 2022. 

 La competència per l’aprovació d’aquest conveni correspon al Ple comarcal en virtut 
de l’article 11.11 del Reglament Orgànic del CCAE, previ dictamen de la Comissió 
Informativa, per així exigir-lo entre d’altres, l’article 20.1.c de la Llei 7/1985, 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a l'òrgan col.legiat corresponent Comissió Informativa:

Primer. Aprovar l'Addenda de pròrroga per l'any 2023 del conveni de col·laboració entre el 
Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per col·laborar en la 
gestió de 16 places residencials d’acció educativa (CRAE) ubicades al centre “CRAE 
L’ALBERA”, de Figueres, comarca de l’Alt Empordà, per a infants i/o adolescents dependents 
de la direcció general d’atenció a la infància i l’adolescència, per raons de finançament 
d’aquest servei durant l’any 2023, per un import màxim de 722.641,60€ per a l’any 2023.

Segon. Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

Tercer. Publicar l'addenda signada 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.

Quart. Trametre l'Addenda al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.



Cinquè. Publicar l'Addenda íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article 
110.3 de la Llei 26/2010.

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

Setè. Notificar a l'interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.

Vuitè. Comunicar a l'Àrea de Serveis Econòmics aquests acords per al seu coneixement i als 
efectes adients.»

13.- Expedient relatiu a l’acceptació i signatura del Contracte Programa 2022-
2025, endavant CP2022-25, regulador de la de subvenció per a la coordinació, la 
cooperació i la col.laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social.- (Exp.2022/714)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar
per unanimitat:

«Antecedents de Fets

1. L’entitat Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, va acordar en data 
12 de juliol de 2022, per acord de govern de la Generalitat de Catalunya, registre d’entrada 
ENTRA 2022-9894 atorgar una subvenció finalista al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
mitjançant el CP2022-25, pels import de:

Àrea de Benestar Social Àrea de Joventut Total
Any 2022 3.103.092,22 € 290.536,02 € 3.393.628,24 €
Any 2023 3.403.690,33 € 340.669,62 € 3.744.359,95 €
Any 2024 3.549.066,79 € 365.362,52 € 3.914.426,31 €
Any 2025 3.610.398,14 € 375.924,60 € 3.986.322,74 €

Per dur a terme l’activitat coordinació, cooperació i  col.laboració entre el Departament de 
Drets Socials i Consell Comarcal de l’Alt Empordà en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social.



2. El CP2022-25  inclou les fitxes següents, amb el finançament que en cada cas s'indica:

2022 2023 2024 2025

Fitxa 1.1 Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) 1.094.067,70 € 1.131.828,03 € 1.131.828,03 
€

1.131.828,03 
€

Fitxa 1.10 Coordinació dels EBAS 0,00 € 27.684,42 € 55.368,85 € 55.368,86 €

Fitxa 1.6 Ajuts d’urgència social (AUS) 137.317,16 € 137.317,16 € 137.317,16 € 137.317,16 €

Fitxa 1.8 Actuacions de supervisió als EBAS 4.365,90 € 4.365,90 € 4.365,90 € 4.365,90 €

Fitxa 1.9 Servie de suport tècnic als EBAS (STE) 0,00 € 55.368,85 € 55.368,85 € 55.368,86 €

Fitxa 2
SIS Serveis d’Intervenció Socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents en 
situació de risc i les seves famílies

372.345,41 € 372.345,41 € 372.345,41 € 372.345,41 €

Fitxa 9 Servei Transport Adaptat 146.352,46 € 146.352,46 € 146.352,46 € 146.352,46 €

Fitxa 19 Serveis Especialitzat d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA) 552.149,62 € 520.932,93 € 520.932,93 € 520.932,93 €

Fitxa 35 Accessibilitat 0,00 € 29.931,88 € 29.931,88 € 29.931,88 €

Fitxa 39 Atenció primària – Serveis Orientació i 
Acompanyament a les Famílies (SOAF) 45.230,12 € 45.230,12 € 45.230,12 € 45.230,12 €

Fitxa 46 Envelliment Quilòmetre Zero (EQZ) 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 €

Fitxa 47 Funció directiva 30.370,92 € 30.370,92 € 30.370,92 € 30.370,92 €

Fitxa 48 Atenció primaria- Atencio a les persones 
sense llar 76.899,13 € 159.539,23 € 159.539,23 € 159.539,23 €

Fitxa 48.2 Atenció primaria- Atencio a les persones 
sense llar – Projecte sostre 360 0,00 € 69.680,00 € 139.360,00 € 139.360,00 €

Fitxa 49 Prevenció de conductes de risc 15.659,97 € 15.659,97 € 16.546,97 € 21.622,97 €

Fitxa 50.1 SAD Social 204.412,03 € 204.412,03 € 209.253,37 € 225.929,10 €

Fitxa 50.2 SAD Dependència 250.012,36 € 263.340,00 € 282.414,00 € 318.780,00 €

Fitxa 50.3 Tecnologies de suport i cura 1.469,16 € 5.544,00 € 8.316,00 € 11.088,00 €

Fitxa 50.4 Suport a familiars i altres cuidadors no 
professionals 0,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 €

Fitxa 50.5 Banc de productes de suport 16.693,08 € 16.693,08 € 16.693,08 € 16.693,08 €

Fitxa 51 Referent de dependència i promoció de 
l’autonomia personal 48.387,29 € 48.820,07 € 49.256,76 € 49.697,37 €



Fitxa 52 Plans, programe si projectes d’acció 
comunitària 79.359,91 € 85.050,87 € 105.050,87 € 105.050,86 €

TOTAL SERVEIS SOCIALS 3.103.092,22 
€

3.403.690,33 € 3.549.066,7
9 €

3.610.398,
14 €

Fitxa 41 Servei Comarcal de Joventut 47.237,05 € 48.802,80 € 48.802,80 € 48.802,81 €

Fitxa 42 Oficines joves per a l’emancipació juvenil 45.000,00 € 45.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00 €

Fitxa 43 Desplegament de polítiques locals de 
joventut 178.394,83 € 207.058,54 € 229.751,44 € 240.313,52 €

Fitxa 44 Jovent en situació de vulnerabilitat 19.904,14 € 39.808,28 € 39.808,28 € 39.808,27 €

TOTAL JOVENTUT 290.536,02 € 340.669,62 € 365.362,52 
€

375.924,60 
€

TOTAL CONTRACTE-PROGRAMA 2022-
2025

3.393.628,24 
€ 3.744.359,95 € 3.914.429,3

1 €
3.986.322,
74 €

3. En l’expedient consta informe tècnic favorable a l’acceptació dels imports esmentats 
concedits pel departament de Drets Socials de la Generalitat, amb l'acceptació i signatura del 
CP22-25 i per dur a terme el projectes i activitats que s'indiquen a les fitxes esmentades.
4. D’aquesta subvenció consta en el pressupost aprovat de l'any 2022 Àrea de Benestar 
Social 2.675.567,64€ i de l’Àrea de Joventut 257.574,44€.
Per tant no consten en el pressupost aprovat de l’any 2022 de l’Àrea de Benestar Social 
427.524,58€ i de l’Àrea de Joventut 32.961,58€
5. Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

6. En data 14 de juliol de 2022, la Tècnica d'Administració General, Servei jurídic adscrit a 
l'Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, ha emès informe jurídic 
favorable.

Fonaments de dret
•   Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
•   Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals.
•   Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
•   Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques.
•   Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions 

Públiques de Catalunya.



•   Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i 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 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

•   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”).
•   Pla estratègic de subvencions del CCAE. 
•   Bases d'execució del pressupost 2022. 
•   La competència per l’aprovació d’aquest conveni correspon al Ple comarcal en virtut de 

l’article 11.11 del Reglament Orgànic del CCAE, previ dictamen de la Comissió 
Informativa, per així exigir-lo entre d’altres, l’article 20.1.c de la Llei 7/1985, 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a l'òrgan col.legiat corresponent Comissió Informativa:

Primer.-Acceptar i signar el CP2022-25, regulador de la de subvenció per a la coordinació, 
la cooperació i la col.laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, pels 
imports de:

Àrea de Benestar Social Àrea de Joventut Total
Any 2022 3.103.092,22 € 290.536,02 € 3.393.628,24 €
Any 2023 3.403.690,33 € 340.669,62 € 3.744.359,95 €
Any 2024 3.549.066,79 € 365.362,52 € 3.914.426,31 €
Any 2025 3.610.398,14 € 375.924,60 € 3.986.322,74 €

 El CP2022-25  inclou les fitxes següents, amb el finançament que en cada cas s'indica:

2022 2023 2024 2025

Fitxa 1.1 Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) 1.094.067,70 € 1.131.828,03 € 1.131.828,03 
€

1.131.828,03 
€

Fitxa 1.10 Coordinació dels EBAS 0,00 € 27.684,42 € 55.368,85 € 55.368,86 €



Fitxa 1.6 Ajuts d’urgència social (AUS) 137.317,16 € 137.317,16 € 137.317,16 € 137.317,16 €

Fitxa 1.8 Actuacions de supervisió als EBAS 4.365,90 € 4.365,90 € 4.365,90 € 4.365,90 €

Fitxa 1.9 Servie de suport tècnic als EBAS (STE) 0,00 € 55.368,85 € 55.368,85 € 55.368,86 €

Fitxa 2
SIS Serveis d’Intervenció Socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents en 
situació de risc i les seves famílies

372.345,41 € 372.345,41 € 372.345,41 € 372.345,41 €

Fitxa 9 Servei Transport Adaptat 146.352,46 € 146.352,46 € 146.352,46 € 146.352,46 €

Fitxa 19 Serveis Especialitzat d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA) 552.149,62 € 520.932,93 € 520.932,93 € 520.932,93 €

Fitxa 35 Accessibilitat 0,00 € 29.931,88 € 29.931,88 € 29.931,88 €

Fitxa 39 Atenció primària – Serveis Orientació i 
Acompanyament a les Famílies (SOAF) 45.230,12 € 45.230,12 € 45.230,12 € 45.230,12 €

Fitxa 46 Envelliment Quilòmetre Zero (EQZ) 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 €

Fitxa 47 Funció directiva 30.370,92 € 30.370,92 € 30.370,92 € 30.370,92 €

Fitxa 48 Atenció primaria- Atencio a les persones 
sense llar 76.899,13 € 159.539,23 € 159.539,23 € 159.539,23 €

Fitxa 48.2 Atenció primaria- Atencio a les persones 
sense llar – Projecte sostre 360 0,00 € 69.680,00 € 139.360,00 € 139.360,00 €

Fitxa 49 Prevenció de conductes de risc 15.659,97 € 15.659,97 € 16.546,97 € 21.622,97 €

Fitxa 50.1 SAD Social 204.412,03 € 204.412,03 € 209.253,37 € 225.929,10 €

Fitxa 50.2 SAD Dependència 250.012,36 € 263.340,00 € 282.414,00 € 318.780,00 €

Fitxa 50.3 Tecnologies de suport i cura 1.469,16 € 5.544,00 € 8.316,00 € 11.088,00 €

Fitxa 50.4 Suport a familiars i altres cuidadors no 
professionals 0,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 €

Fitxa 50.5 Banc de productes de suport 16.693,08 € 16.693,08 € 16.693,08 € 16.693,08 €

Fitxa 51 Referent de dependència i promoció de 
l’autonomia personal 48.387,29 € 48.820,07 € 49.256,76 € 49.697,37 €

Fitxa 52 Plans, programe si projectes d’acció 
comunitària 79.359,91 € 85.050,87 € 105.050,87 € 105.050,86 €

TOTAL SERVEIS SOCIALS 3.103.092,22 
€ 3.403.690,33 € 3.549.066,7

9 €
3.610.398,
14 €

Fitxa 41 Servei Comarcal de Joventut 47.237,05 € 48.802,80 € 48.802,80 € 48.802,81 €

Fitxa 42 Oficines joves per a l’emancipació juvenil 45.000,00 € 45.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00 €

Fitxa 43 Desplegament de polítiques locals de 
joventut 178.394,83 € 207.058,54 € 229.751,44 € 240.313,52 €



Fitxa 44 Jovent en situació de vulnerabilitat 19.904,14 € 39.808,28 € 39.808,28 € 39.808,27 €

TOTAL JOVENTUT 290.536,02 € 340.669,62 € 365.362,52 
€

375.924,60 
€

TOTAL CONTRACTE-PROGRAMA 2022-
2025

3.393.628,24 
€ 3.744.359,95 € 3.914.429,3

1 €
3.986.322,
74 €

Segon.- Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris
Tercer.- Notificar a l'interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.
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 aquests acords per al seu coneixement i 
als efectes oportuns.»

14.- Expedient  relatiu al canvi de gestió del Servei d’Integració en Família 
Extensa (SIFE) i a la seva integració als Serveis Especialitzats d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (SEAIA).- (Exp.2022/1091)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar
per unanimitat:

«Antecedents de fet

Primer.- En data 27 de setembre de 2016 el Ple d'aquest Consell Comarcal va aprovar el 
contracte programa 2016-2019 per la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, 
del qual s’han realitzar les consegüents addendes 2020 i 2021.

En aquest contracte programa (2016-2019), hi consta la Fitxa núm. 19.2 – Serveis d’atenció 
a la infància i a l’adolescència: serveis d’integració familiar en família extensa (SIFE) i  a 
posterior, a l’addenda del contracte programa per a l’exercici 2017, hi va haver una 
ampliació en la dotació de personal. Aquest Servei estava vinculat a la Fitxa 19.1 – Equip 
d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA).

Segon.- D’acord amb el contracte programa, l’àmbit d’acció del SIFE són les comarques de 
l’Alt Empordà i el Baix Empordà, essent el Consell Comarcal de l’Alt Empordà qui estableix el 
contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Tercer.- Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va realitzar una licitació d’aquest Servei  i 
es va adjudicar en data 1 d’octubre de 2018 a l’entitat FASI (contracte de dos anys 



prorrogables a dos anys més).  La segona pròrroga finalitza el 30 de setembre de 2022.  En 
aquest contracte s’estableix que l’equip professional està configurat per dos psicòlegs/gues i 
un/a treballador/a social que es distribueixen de la manera següent:

- A la comarca de l’Alt Empordà: una psicòloga a jornada sencera i una treballadora social a 
mitja jornada
- A la comarca del Baix Empordà: una psicòleg a jornada sencera i una treballadora social a 
mitja jornada

Quart.- Que el contracte programa 2022-2025, pendent de signatura, preveu en la seva 
fitxa 19, punt 5 que l’EAIA i el SIFE es puguin integrar en un sol servei i estaran integrats 
funcionalment i contractual-ment a la Fitxa 19 del Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (SEAIA).

Cinquè.- Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell Comarcal del Baix Empordà 
han considerat les dificultats tècniques de la gestió supracomarcal d’aquest d’equip i en el 
marc el nou contracte programa 202-2025 han sol·licitat al Departament de Drets Socials el 
seu desdoblament territorial.

Sisè.- El finançament del SEAIA és a càrrec íntegrament de la Generalitat de Catalunya, com 
a servei social especialitzat garantit.

Setè.- Que s’han eleborat els documents relatius a la creació del servei comarcal del SEAIA 
per part de les tècniques i que són:
- Memòria justificativa
- Projecte d’establiment
- Memòria econòmica

Vuitè.- D’acord amb el contracte programa 2022-2025,les tasques encomanades a aquests 
professionals són: promoure l’acolliment en família extensa i millorar el benestar dels infants 
i adolescents acollits i dels seus acollidors; valoració, seguiment i formació de la família o la 
persona que acull un infant o un adolescent i emetre la proposta més adequada; continuar 
la intervenció amb el seguiment de la mesura d’acolliment en família extensa

Per tal de dur a terme aquestes tasques, i en funció de les ràtios, les professionals 
necessàries pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà són:

- un/a psicòleg/ga a jornada sencera
- un/a treballador/a social a mitja jornada

Novè.- En data 27 de maig de 2022 la Directora Tècnica de l’Àrea de Benestar ha emès un 
informe favorable al canvi de gestió del Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) i a la 
seva integració als Serveis Especialitzats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA)



Desè.- En data 1 de juliol de 2022 els Seveis Jurídics del Consell Comarcal han emès un 
informe favorable al canvi de gestió del Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) i a la 
seva integració als Serveis Especialitzats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA)

Onzè.- En data 7 de juliol de 2022 Recursos Humans del Consell Comarcal ha emès un 
informe fent constar que no hi ha subrogació de personal.

Fonaments de dret

a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els articles 47 
a 53 i DA 8ª (LRJSP).
b) Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LBRL).
c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112 (L26/2010).
d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).
f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).
g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).
h) Estatut d’Autonomia de Catalunya (en particular l’article 84.2)
i) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
j) Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (Llei 4/1997).
k) Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre (TRLAC).
l) Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (LSS).
m) Resta de normativa privada objecte d’aplicació al present expedient per raó de la 
matèria.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa l’òrgan col·legiat corresponent (CI):

Primer.- Aprovar el canvi de gestió del Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) a la 
seva integració als Serveis Especialitzats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA)

D’acord amb el contracte programa 2022-2025,les tasques encomanades a aquests 
professionals són: promoure l’acolliment en família extensa i millorar el benestar dels infants 
i adolescents acollits i dels seus acollidors; valoració, seguiment i formació de la família o la 
persona que acull un infant o un adolescent i emetre la proposta més adequada; continuar 
la intervenció amb el seguiment de la mesura d’acolliment en família extensa



Per tal de dur a terme aquestes tasques, i en funció de les ràtios, les professionals 
necessàries pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà són:

- un/a psicòleg/ga a jornada sencera
- un/a treballador/a social a mitja jornada

Segon.- Sotmetre l’expedient i el text d’aquest document al tràmit d’informació pública per 
un període de trenta 30 dies (hàbils), mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOP), en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació i a la pàgina web 
comarcal, per tal que qualsevol persona ho pugui consultar a la Secretaria d'aquest Consell 
Comarcal, i presentar les al·legacions que es considerin oportunes. En el cas que no es 
presenti cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors 
provisional.

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 serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i 
als efectes oportuns.»

15.- Expedient relatiu a l’Addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona, el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, per tal de cofinançar el projecte EFA 
156/16 BICITRANSCAT: desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços 
multimodals transfronterers per a la promoció de la mobilitat sostenible en el 
marc del programa INTERREG V Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-20).- 
Aprovació.- (Exp.2019/1549)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar
per unanimitat:

«Fets

1. El 10 de novembre de 2017 es va signar un Conveni transfronterer de partenariat entre el 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Consorci de les Vies Verdes de Girona, Ajuntament de 
Figueres, Conseil Départamental des Pyrénées-Orientales, Collectivité territoriale i 
Communauté urbaine Perpignan Méditerranée per el projecte BICITRANSCAT: 



Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per la 
promoció de la mobilitat sostenible en el marc del programa INTERREG V Espanya- França- 
Andorra (POCTEFA 2014-2020).

2. El 31 de gener de 2018, el Comitè de Programació INTERREG V-A España-Francia- 
Andorra (POCTEFA 2014-2020) en segona fase de la segona convocatòria de projectes, ha 
resolt definitivament l’admissió del projecte EFA156/16 BiciTransCat, Desenvolupament de 
nous itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per a la promoció de la 
mobilitat sostenible, en el marc de la 2ª convocatòria de projectes INTERREG V Espanya- 
França-Andorra, POCTEFA 2014-2020.

3. Aquest projecte té com objectiu principal desenvolupar un nou itinerari transfronterer a 
partir de un nou tram ciclable, amb enllaços intermodals (accés al transport públic, TGV, 
tren convencional, bus, etc) que permeti la mobilitat sostenible, unint Figueres amb Perpinyà 
passant per la costa (Figueres, Peralada, Castelló d'Empúries, Roses, el Port de la Selva, 
Llançà, Colera i Portbou). Aquesta millora ha d’afavorir tan a la població local, com als 
visitants, i inclou actuacions de difusió de tot l'Alt Empordà (organització i participació a 
famtrips, workshops i participació a fires especialitzades en cicloturisme, etc.).

4. El cost total del projecte és de 4.687.769,25 € al que correspon una sol·licitud total de 
FEDER de 3.047.050,01 €.

5. El cost de les actuacions que corresponen al Consell Comarcal de l'Alt Empordà és de 
269.477,00 € dels quals podem obtenir un 65% de la subvenció FEDER, 175.160,05 €, pel 
període de 2017-2020 i un 25% de la Diputació de Girona, 67.369,33 €.

6. El 23 de gener de 2019 es sol·licita una subvenció de 67.369,33 € a la Diputació de 
Girona per tal cofinançar el projecte EFA 156/16 BICITRANSCAT: desenvolupament de nous 
itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per a la promoció de la mobilitat 
sostenible en el marc del programa INTERREG V Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014 – 
20).



7. El 17 de setembre de 2019, la Diputació de Girona aprova en sessió plenària el Conveni 
de Col·laboració de la Diputació de Girona amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona, el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per finançar el projecte 
BICITRANSCAT, en el qual s'atorga l’import de 67.369,25€ al Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà.

8.En data 23 d’octubre de 2020, el Consorci de les Vies Verdes, com a cap de fila del 
projecte, va presentar sol·licitud de pròrroga a la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
preveu el pacte vint-i-unè del conveni i en data 19 de febrer de 2021 va sol·licitar la 
modificació de les condicions de pagament de la subvenció per tal que aquesta pugui ser 
abonada en forma de bestreta del 100% de la despesa com a pagament a justificar. Per tal 
de regular aquests canvis es va aprovar i signar una addenda que regula la pròrroga del 
conveni fins el 31 de març de 2022 i extableix les noves condicions de pagament que preveu 
el cobrament d’una bestreta.

9.En data 17 d’agost de 2021, el Consorci va presentar una nova sol·licitud de pròrroga 
d’execució i de justificació per a l’any 2022 del projecte EFA156/16 BiciTransCat, la qual s’ha 
concedit per part del programa INTERREG-POCTEFA fins al dia 1 de juny de 2022.

10. Per tot això cal aprovar una nova addenda que regula la pròrroga del conveni de 
referència per establir les noves condicions de pagament i els nous terminis d’execució i de 
justificació de les actuacions.

11.Aquesta addenda prorroga el termini del conveni de col·laboració fins el dia 30 de 
setembre del 2022 i podrà ser prorrogat de nou en cas que el cap de fila ho sol·liciti i el 
projecte rebi noves pròrrogues per justificar la subvenció europea, fins a un màxim de 3 
anys més, per acord de les parts mitjançant addenda.

12. Atès que en data 25 de maig de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica 
de l’àrea de Turisme.



13. En data 1 de juny de 2022, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a 
l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic 
favorable.

Fonaments de dret

 La legislació aplicable és la següent

 Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

 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).

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 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).

 Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

 Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 L’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

 Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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

 Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.



 L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és el Ple comarcal previ dictamen de 
la Comissió Informativa d’acord amb l’article 14.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya.

 La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Conveni.

ACORD

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa permanent:

PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni, adjunt, de col·laboració entre la Diputació de 
Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 
l’Ajuntament de Figueres, per tal de cofinançar el projecte EFA 156/16 BICITRANSCAT.

«ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL 
CONSORCI DE LES VIES VERDES, EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I 
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER FINANÇAR EL PROJECTE BICITRANSCAT - Exp. 
2018/6384. CN/3936.

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Miquel Noguer i Planas, 
assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides 
per acord del Ple del dia 17 de maig de 2022.

EL CONSORCI DE LES VIES VERDES representat pel seu president, Sr. Eduard Llorà i Cullet, 
assistit pel secretari, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ representat per la seva presidenta, Sra. Sònia 
Martínez i Juli, assistida per la secretaria general, Sra. Cristina Pou Molinet.

L’AJUNTAMENT DE FIGUERES, representat per la seva alcaldessa-presidenta, Sra. Agnès 
Lladó i Saus, assistida per la secretària general, Sra. Alícia Vila Torrents.

ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ



1. El Consorci de les Vies Verdes és cap de fila del projecte Desenvolupament de nous 
itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per la promoció i la mobilitat 
sostenible, amb acrònim BICITRANSCAT EFA156/16, finançat per fons europeus INTERREG-
POCTEFA (FEDER), el qual té un pressupost de 4.689.269,25€, i un finançament FEDER de 
3.045.025,01€, i en el qual participen com a socis l’Ajuntament de Figueres, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, el Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales i la 
Communauté urbaine Perpignan Méditerranée.

2. La Diputació de Girona és soci associat del projecte BICITRANSCAT, ateses les seves 
competències d’assistència als municipis i de promoció econòmica.

3. El gener de 2020 es va signar el Conveni que estableix les condicions de col·laboració 
entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes, el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament de Figueres per cofinançar el projecte BICITRANSCAT.

4. Atès que el projecte ha rebut una pròrroga per part del programa INTERREG-POCTEFA 
fins el dia 1 de juny de 2022, en data 17 d’agost de 2021, el consorci va presentar sol·licitud 
de pròrroga d’execució i de justificació per a l’any 2022, d’acord amb el que preveu el pacte 
vint-i-unè del conveni, i el pagament de la subvenció pendent com a bestreta.

5. La present addenda regula una nova pròrroga del conveni de referència i estableix uns 
nous terminis d’execució i de justificació de les actuacions, així com la redistribució de 
partides.
En conseqüència, i de conformitat amb tot el que s’ha exposat, les parts formalitzen de 
comú acord aquesta addenda al conveni que es regirà pels següents:

PACTES

ÚNIC. Es modifiquen els pactes segon, quart, setè i vint-i-unè del conveni de referència, els 
quals queden amb els textos següents:

“SEGON. COST DELS TREBALLS I APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. El cost, IVA a 
part, dels treballs finançats per la Diputació de Girona i objecte d’aquest conveni és de 
QUATRE MILIONS SIS-CENTS VUITANTA-NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB 
VINT-I-CINC CÈNTIMS (4.689.269,25€). La diputació preveu aportar el cofinançament de les 
despeses per import total de 504.567,31€ repartida entre els anys 2019, 2020, 2021 i 2022. 
Aquest import s’atorga com a percentatge del màxim del 25% de la despesa total dels socis 
de comarques gironines, que és de 2.018.269,25 €.



QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció té caràcter 
singular. Es consideren despeses subvencionables les que s’incorrin per a l’execució dels 
treballs indicats al pacte primer d’aquest conveni; per tant, l’import que s’autoritza no podrà 
ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.

No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA.

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini d’execució, 
encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2017 i finalitza el 
1 de juny de 2022.

SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El Consorci de les Vies Verdes, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres hauran de justificar, en el termini que 
finalitza el 30 de setembre de 2022, la realització efectiva dels treballs objecte de subvenció 
corresponents a l’any anterior, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació 
del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar una descripció 
de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del compliment de 
l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació de Girona.

b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor, el 
número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura o altre document 
justificatiu de despesa legalment vàlid.

c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència.

d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la col·laboració 
de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte onzè d’aquest conveni.
e) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a les 
diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada tasca, 
signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa corresponents i un 
certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada.

f) Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord 
amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i la 
resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.



Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en l’import previst per aquell any en 
el pacte segon, la subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat 
concedida el percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al pacte 
cinquè, superin la despesa efectiva.

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o deficiències, 
haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els esmeni, o bé que 
presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es 
consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que s’estableixen 
als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de subvencions.

VINT-I-UNÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entra en vigor en el moment de la 
seva signatura i té el termini de finalització del 30 de setembre de 2022 i podrà ser prorrogat 
de nou en cas que el cap de fila ho sol·liciti i el projecte rebi noves pròrrogues per justificar 
la subvenció europea, fins a un màxim de 3 anys més, per acord de les parts mitjançant 
addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà la nova previsió de calendari d’execució de 
les actuacions, els terminis d’execució i de justificació.”

I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquesta 
addenda al conveni. »

SEGON.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidenta i el Gerent 
del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l'execució del present acord.

TERCER.- Publicar l’addenda al 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.

QUART.- Incorporar el present conveni en la relació certificada comprensiva dels convenis 
formalitzats pel, Consell Comarcal, amb independència de la seva quantia, que cal remetre al 
Tribunal de Comptes de conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del 
Tribunal de Comptes de 2 de desembre de 2016.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies 
Verdes, a l’Ajuntament de Figueres i a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà.»



16.- Expedient relatiu al recurs de reposició interposat en data 25 de març de 
2022 (RE 2022-000206) per part de l'entitat SARFA, SL, contra l'acord del Ple del 
Consell Comarcal de data 22 de febrer de 2022, en relació a la liquidació de la 
indemnització rebuda per la suspensió de contractes del servei de transport 
escolar, motivada pel COVID-19.- (Exp.2019/1287)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

En data 22 de febrer de 2022 el Ple d’aquest Consell Comarcal va aprovar la  liquidació de la 
indemnització rebuda per la suspensió de contractes del servei de transport escolar,motivada 
pel COVID-19, de les rutes següents:

Ruta 01R1: Sant Pere Pescador (ESO23) - INS Castelló d'Empúries
Ruta 01R2: Sant Pere Pescador (ESO14-BAT) – Mas Costa – INS Castelló d'Empúries
Ruta 01R4: Sant Miquel de Fluvià – Vila-sacra – INS Castelló d'Empúries
Ruta 02R1: Vilacolum – Torroella de Fluvià – ESC Llagut
Ruta 03R1: Torroella de Fluvià – Vilacolum – Vilamacolum – Riumors – INS Castelló 
d'Empúries
Ruta 04R1: Vila-sacra – ESC Joana d'Empúries
Ruta 04R3: Montgrí 153 – Arcs – Port Salins 17 – Pení 84 – Final Canal Llobregat – 
Falconera 5 – ESC Ruiz Amado
Ruta 04R4: Puigmal 4 – Puigmal 14 – Puigmal 44 – Montseny 5 – Arcs – Port Salins 17 – 
Falconera 5 – Pení 84 – Aeroclub 46 – Final C. Llobregat – Carlit 8 – Montgrí 153 – Mas Nou 
– INS Castelló
Ruta 04R6: Puigmal 4 – Puigmal 14 – Montseny 5 – Carlit 8 – Puigmal 44 – ESC Ruiz Amado
Ruta 04R7: Montseny 5 – Montgrí 153 – Peni 84 – Puigmal 44 – ESC Joana d'Empúries
Ruta 04R8: Mas Nou (RA) – Montseny 5 – Montgrí 153 – Arcs – Port Salins 17 – Pení 84 – 
Aeroclub 46 (RA-EB) – Falconera 5 – ESC El Bruel – ESC Ruiz Amado
Ruta 04R9: Final Canal Llobregat – Falconera 5 – Arcs – Carlit 8 – ESC Joana d'Empúries
Ruta 04R10: Port Salins 17 – Mas Nou – Puigmal 4 – Puigmal 14 – Aeroclub 46 – ESC Joana 
d'Empúries
Ruta 09R1: Albanyà – Ermita Sant Antoni – Sant Llorenç de La Muga – Terrades – Can 
Quera – INS Deulofeu
Ruta 09R2T: ESC Llers – Hostalets de Llers – Mas Riembau – Sant Llorenç de la Muga – 
Ermita de Sant Antoni – Albanyà
Ruta 09R3: Llers – Hostalets de Llers – INS Alexandre Deulofeu



Ruta 27R1: Portbou – Colera – INS Llançà
Ruta 28R1: Vall Santa Creu – Selva De Mar – Pla Ribera – Port de La Selva – INS Llançà
Ruta 29R1: Rabós – Delfià – Garriguella (ESO123) - INS Llançà
Ruta 29R2: Figueres - Pedret – Marzà – Vilajuïga (ESO234)- INS Llançà
Ruta 36R1: Colera - Llança (Camp Futbol) – Pau - Roses - Santa Margarita - Puigmal 14 - 
Arcs - Port Salins 17 – CEE Mare De Déu del Mont

En el mateix acord es va disposar requerir a l’empresa SARFA SL el reintegrament de 
9.003,67€ en concepte de bestreta pagada a compte de la indemnització per la suspensió 
del contracte de servei i no justificada.

En data 25 de març de 2022 (RE 2022-000206) per part de l'entitat SARFA, SL  s'interposa 
recurs de reposició contra l'acord esmentat, notificat per aquest Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà en data 2 de març de 2022, al·legant que per part de SARFA s'han justificat 
despeses per sobre del 75% de l'import de les bestretes facturades, així com que no 
entenen com s’ha calculat el percentatge a indemnitzar sobre el cost amb gestió de 
cadascuna de les rutes, pel que sol·liciten que se’ls faci arribar el càlcul dels costos admesos 
i/o càlculs realitzats d’acord amb l’observatori de costos que s’han estimat per a cadascuna 
de les rutes 36R1, 29R2, 01R4, 09R1, 29R1, 04R8, 27R1, 28R1, 03R1, 04R3, 01R2, 04R4. 
També sol·liciten que se'ls facilitin els criteris aplicats en el càlcul dels percentatges a 
indemnitzar aplicats a cadascuna de les rutes i  que es valorin en el seu cas totes les 
despeses aportades que entenen justificades per part de SARFA i s’anul·li la petició de 
reemborsament realitzada.

Consta a l'expedient l'informe de valoració de les despeses aportades per l'empresa SARFA 
per la justificació dels costos a indemnitzar, emès pel Sr. José Antonio Malo Gaona en data 1 
de juliol de 2022, sol·licitat per tal de donar resposta al recurs de reposició, atès que el 
càlcul de les indemnitzacions es va fer en base al seu anterior informe de data 4 d'octubre 
de 2021.

Consta a l'expedient informe de la cap de l'àrea d'Ensenyament de data 7 de juliol de 2022, 
en el qual es proposa la desestimació íntegra del recurs de reposició interposat, tenint en 
compte les consideracions de l'esmentat informe de valoració de les despeses aportades per 
l'empresa SARFA per la justificació dels costos a indemnitzar

S’ha incorporat a l’expedient informe jurídic de data 8 de juliol de 2022 que, transcrit 
íntegrament en la seva part necessària, diu el següent:



«3.- Consideracions jurídiques.-

PRIMERA.- Tal com s’ha indicat als antecedents de fet d’aquest informe, consta a l’expedient 
l’informe de valoració de les despeses aportades per l’empresa SARFA per la justificació dels 
costos a indemnitzar, emès pel Sr. José Amtonio Malo Gaona en data 1 de juliol de 2002, el 
qual transcrit literalment estableix el següent:
«1. Antecedents
Amb data 22 de febrer de 2022 el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà emet resolució de 
l’expedient 2019/1287 en relació a un total de 21 rutes de transport escolar de les 27 rutes de 
transport escolar que en total presta l’empresa SARFA, en la que s’aprova la liquidació de la 
indemnització rebuda per la suspensió de contractes del servei de transport escolar motivada 
pel COVID-19.

L’esmentada resolució aprova una liquidació de la indemnització rebuda per la suspensió de 
contractes del servei de transport escolar motivada pel COVID-19 on es requereix a la 
companyia SARFA pel reintegrament de 9.000,67 euros en concepte de bestreta pagada a 
compte de la indemnització per la suspensió, que va ser de 215.417,66 euros. L’import 
d’aquesta liquidació representa el 4,18% de l’import de la bestreta.

De les 21 rutes de transport escolar, en el cas de 9 rutes (rutes 01R1, 02R1, 04R1, 04R6, 
04R7, 04R9, 04R10, 09R2T i 09R3) la liquidació és positiva a favor de l’empresa i aquesta no 
formula cap al·legació al respecte.

Per les 12 rutes de transport escolar restants (36R1, 29R2, 01R4, 09R1, 29R1, 04R8, 27R1, 
28R1, 03R1, 04R3, 01R2, 04R4), que coincideixen amb les rutes on la liquidació és a retornar 
per part de l’empresa, l’empresa Sarfa sí formula al·legació indicant que no s’entén la 
metodologia de càlcul i sol·licitant els criteris i els càlculs realitzats per establir les 
indemnitzacions. En el recurs de reposició l’empresa Sarfa no aporta un càlcul detallat per ruta.

L’empresa Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat va desenvolupar una metodologia de càlcul 
per a determinar les despeses a indemnitzar als contractistes dels serveis, que fos aplicable de 
manera homogènia a totes les empreses i a totes les rutes. Com es referia en el propi 
document de l’assistència tècnica per al càlcul de les indemnitzacions al servei de transport 
escolar per la suspensió per Covid-19 a l’Alt Empordà (octubre de 2021) “atesa l’heterogeneïtat 
de les despeses justificades per les empreses de transport, i la dificultat en definir la part 
imputable al servei de transport escolar, s’opta per establir uns criteris comuns que permetin 
realitzar el càlcul de les indemnitzacions a percebre de forma homogènia i objectiva per a totes 
les empreses.

Per això, es decideix emprar com a base de càlcul de les indemnitzacions l’estructura de 
costos del servei de transport escolar de les rutes gestionades pel Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà elaborada l’any 2020 per Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, sl. En aquest 
sentit, l’eina d’estructura de preus per al transport escolar pretén homogeneïtzar aquests 



costos i donar valors objectiu de costos en funció dels km i les hores utilitzades en cada 
ruta.”

El present document es redacta a petició del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per valorar la 
informació aportada per l’empresa Sarfa referida a les rutes de transport escolar sobre les 
quals no està conforme amb la liquidació practicada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

2.  Marc jurídic
En el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es decreta l’estat d’alarma a tot el 
territori espanyol per poder gestionar la crisis sanitària de la COVID-19, s’estableix la suspensió 
de tots els contractes administratius (article 34) fins a l’aixecament del mateix, així com la 
suspensió tant dels terminis administratius, com dels terminis de prescripció i caducitat.

Per tractar-se d’una suspensió del servei per causes alienes al contractista, l’administració 
titular del servei ha de fer-se càrrec d’abonar al contractista els danys i perjudicis soferts 
durant aquest període.

Els conceptes que ha d’abonar l’administració es troben detallats en termes generals a l’article 
208 de la Llei de Contractes del Sector Públic, i en l’actual situació d’estat d’alarma a l’article 
34 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb les modificacions introduïdes principalment, 
amb data 29 d’abril de 2020, pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, posteriorment pel 
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, respecte al personal de les adjudicatàries, i finalment 
pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Pel que fa als centres educatius de Catalunya, la Generalitat ha dictat normativa específica, 
concretament el Decret llei 7/2020, de 17 de març, posteriorment modificat pel Decret llei 
8/2020, de 24 de març, que afecten tant la data d’inici de la suspensió, com els requisits i els 
conceptes que integren l’abonament a realitzar per l’administració titular del servei.

En aquest sentit, en aplicació del Reial decret 463/2020 i les successives modificacions 
introduïdes pels esmentats Reial decret llei 8/2020, Reial decret llei 10/2020 i Reial decret llei 
11/2020, només es poden tenir en compte determinades despeses enumerades a la 
normativa.

Per tant, en aplicació de de la normativa dictada per la Generalitat de Catalunya, l’article 1 del 
Decret llei 7/2020, de 17 de març, establia el següent:

“1.2. La suspensió de l'execució d'aquests contractes, en el marc del que estableix l'article 
208 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, comportarà l'abonament al 
contractista, per part de l'Administració contractant, dels imports corresponents a les 
despeses salarials del personal adscrit al contracte, les despeses corresponents al 
manteniment de la garantia definitiva i de les pòlisses d'assegurances que s'haguessin 
subscrit per obligació contractual, si escau, i de l'import corresponent a un 3% del preu de 
les prestacions que s'haurien d'haver executat durant el període de la suspensió. Aquests 
abonaments tenen com a finalitat última el manteniment dels llocs de treball adscrits als 



esmentats contractes, amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general, l'activitat 
econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball.”

A més a més, l’article 3 del Decret llei 7/2020, de 17 de març (DOGC 19.03.2020), establia que 
“la suspensió de l’execució dels contractes per aplicació d’aquest Decret llei en cap cas es 
podrà considerar un motiu per a l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació”.

D’acord amb aquest marc jurídic el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va demanar el gener de 
2021 requeriment a l’empresa Sarfa per presentar la documentació pertinent per realitzar la 
liquidació de les indemnitzacions per la suspensió del contracte com a conseqüència de la crisi 
sanitària de la COVID-19.

3. Informació aportada per l'empresa Sarfa

Amb data 4 de febrer de 2021, i posteriorment amb data 31 de març de 2021 l’empresa Sarfa 
aporta la següent documentació al Consell Comarcal:

En relació a despeses de personal de conducció:

 Relació Nominal de Treballadors (RNT) corresponent a 10 treballadors de SARFA, 
corresponents a conductors (març 2020, abril 2020, maig 2020 i juny 2020)

 Nòmines del mes de març 2020, abril 2020, maig 2020 i juny 2020 corresponents a 10 
treballadors

 Comprovants bancaris de pagament de les nòmines a 10 treballadors adscrits com a 
conductors dels serveis de transport escolar a l’Alt Empordà.

 Relació nominal dels 10 treballadors que no han estat afectats per ERTO.

En relació a despeses de personal de monitoratge al transport:

   Relació Nominal de Treballadors (RNT) corresponent a treballadors de l’empresa 
SERUNION SERVICIOS, SL, corresponents a 24 acompanyants en els mesos de març 
2020, abril 2020 i juny de 2020, i a 26 acompanyants el mes de maig de 2020.

   Nòmines del mes de març 2020, abril 2020, maig 2020 i juny 2020 corresponents a 
24 acompanyants en els mesos de març 2020, abril 2020 i juny de 2020, i a 26 
acompanyants el mes de maig de 2020

 Comprovants bancaris de pagament de les nòmines a 24 acompanyants en els mesos 
de març 2020, abril 2020 i juny de 2020, i a 26 acompanyants el mes de maig de 2020

 Factures de l’empresa SERUNION ALIMENTACIÖ SALUDABLE, SLU a l’empresa SARFA, 
en concepte de “Monitors de Transport”, per al total de rutes a la demarcació de 
Girona, corresponents als mesos de març 2020, abril 2020, maig 2020 i juny de 2020

 Factura de l’empresa SERUNION ALIMENTACIÖ SALUDABLE, SLU a l’empresa SARFA, 
en concepte de “Monitors de Transport”, especificant l’import per als transports del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al mes de març 2020

En relació a les despeses de lloguer:



 Contracte de servei de custòdia de vehicles a Figueres per capacitat de 19 vehicles 
amb Petrem

 Factures de serveis Petrem durant el mesos de març 2020, abril 2020, maig 2020 i 
juny 2020

 Declaració responsable conforme les instal·lacions llogades per a l’aparcament dels 
vehicles destinats a la realització de les 27 rutes de transport escolar a l’Alt 
Empordà no han estat destinades a finalitat diferent a la de transport escolar 
durant la suspensió del contracte.

En relació a les despeses de manteniment maquinària i equips, amortització i despesa 
financera:

 Comprovants bancaris de liquidació del Leasing
 Declaració responsable de que l’import total de manteniment i reparacions realitzades 

als vehicles emprats per  a la realització del servei escolar durant el període de 
suspensió de març de 2020 a juny de 2020 és de 25.196,52 euros.

En relació a les despeses d’assegurances i impost de circulació:
 Rebuts d’assegurances de 20 vehicles, corresponents al segon trimestre de 2020
 Certificats d’assegurança de 109 vehicles de l’empresa SARFA
 Rebuts d’assegurances d’incendis, corresponents al primer semestre de 2020
 Llistat de vehicles de l’empresa subjectes a l’impost de vehicles de tracció mecànica 

(137 vehicles)

En relació a les despeses de garanties definitives:
 Comprovants bancaris de liquidació dels costos de l’aval (dos contractes) en el primer 

semestre de 2020.

Per cada un dels conceptes, de la informació aportada, se’n deriven els següents comentaris:

En relació a despeses de personal de conducció:

1) Per al càlcul de les indemnitzacions per suspensió del contracte de transport escolar 
cal considerar la nòmina del mes de març a partir del dia 14 de març de 2020, i no la 
totalitat de la mensualitat del mes de març de 2020.

2) L’empresa SARFA exposa que realitza actualment un total de 27 rutes de transport 
escolar amb 14 conductors adscrits, que realitzen en la seva totalitat 70 hores de 
servei efectiu. Entre el període de març 2020 a juny 2020 justifica el pagament de 10 
conductors, i per tant redueix el seu cost de personal respecte una situació de 
normalitat on estigués operant les 27 rutes amb 14 conductors.

3) Atenent al temps de les rutes de transport escolar operades, les rutes de transport 
escolar de l’Alt Empordà assignades als 10 conductors no ocupen la totalitat de les 
hores la jornada laboral dels 10 conductors adscrits, de 8 hores diàries cada un. Per 



tant, caldria computar com a cost pel transport escolar una part, però no la totalitat, 
del cost de personal de conducció imputat. El fet de que tingui 14 conductors adscrits 
per al total de les 27 rutes permet poder valorar que els conductors tindrien una 
dedicació mitjana de 5 hores diàries (70 hores de servei efectiu efectuades per 14 
conductors), i per tant temps de treball pel transport escolar a l’Alt Empordà inferior a 
la jornada laboral de 8 hores.

4) D’aquesta manera, imputar el 100% del cost de personal documentat al servei de 
transport escolar no resulta adient, donat els temps necessaris per a operar les línies 
de transport escolar a l’Alt Empordà, i la dedicació de 10 conductors enlloc dels 14 
conductors que fan el servei en situació de normalitat.

En relació a les despeses de personal de monitoratge:

I. S’han pres en consideració les despeses de personal d’acompanyants pagades per 
l’empresa SERUNION SERVICIOS, SL que s’han aportat, considerant que tots 24 
monitors relacionats (26 monitors el mes de maig) efectivament presten servei al 
transport escolar de l’Alt Empordà.

II.  Per al càlcul de les indemnitzacions per suspensió del contracte de transport escolar 
cal considerar la nòmina del mes de març a partir del dia 14 de març de 2020, i no la 
totalitat de la mensualitat del mes de març de 2020.

III. Els imports documentats a les factures emeses per l’empresa SERUNION 
ALIMENTACIÖ SALUDABLE, SLU a l’empresa SARFA, en concepte de “Monitors de 
Transport” per cada un dels mesos consideren la totalitat de serveis a la demarcació 
de Girona, i no únicament del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Només per al mes de 
març de 2020 es pot determinar el cost de monitors facturats a l’empresa SARFA.

En concret, la quantitat estimada per l’empresa SARFA en concepte de Personal (159.258,93 
euros) és superior a la suma dels imports del cost de personal (conductors i monitoratge) 
considerant:

 Que es te en compte el cost dels 10 conductors adscrits, encara que el servei de les 27 
rutes s’hagi de prestar amb 14 conductors

 Que les despeses dels 10 conductors no poden ser imputables totalment al servei de 
transport escolar a l’Alt Empordà degut a que els temps necessaris de transport 
escolar necessiten per les 27 rutes un total de 14 conductors.

 Que cal considerar parcialment el cost de nòmines del mes de març 2020

En relació a les despeses de lloguer:

1) Per al càlcul de les indemnitzacions per suspensió del contracte de transport escolar 
cal considerar la despesa de lloguer de naus a partir del dia 14 de març de 2020, i no 
la totalitat de la mensualitat del mes de març de 2020.

2) Les despeses de lloguer de 19 places d’aparcament a Figueres corresponen a la 
necessitat de l’empresa per a prestar els seus serveis de transport escolar a l’Alt 
Empordà i també per altres funcions d’aparcament i pupil·latge que pugui necessitar 



per altres serveis de transport discrecional. Cal considerar una part d’aquest cost com 
imputable al servei de transport escolar però no la seva totalitat.

En concret, la quantitat estimada per l’empresa SARFA (10.353,32 euros) és superior a la 
quantitat de despeses de lloguer de naus durant el període de suspensió del servei que ha 
aportat l’empresa. Però, a més, en situació de normalitat, el servei de transport escolar 
hauria d’assumir una part, i no la totalitat, d’aquest cost (per quant les 19 places 
d’aparcament a Figueres poden ser utilitzades per l’empresa per a serveis diferents als del 
transport escolar).
La declaració responsable conforme durant el període de suspensió aquest aparcament 
estigués ocupat només per vehicles de serveis de transport escolar no implica que sigui el 
servei de transport escolar qui hagi de fer front al 100% de cost d’un lloguer que en situació 
de normalitat s’utilitza també per altres activitats diferents a las del transport escolar a l’Alt 
Empordà.

En relació a les despeses de manteniment maquinària i equips, amortització i despesa 
financera:

1) Cal tenir en compte considerar la despesa a partir del dia 14 de març de 2020, i no la 
totalitat de mes de març de 2020.

2) S’han aportat rebuts de Leasing corresponents al mes de març de 2020 (12 vehicles), 
abril de 2020 (11 vehicles), maig de 2020 (9 vehicles) i juny de 2020 (11 vehicles), 
sense poder especificar a quina flota en concret correspon.

3) Caldria determinar el percentatge de temps de cada un dels vehicles als que correspon 
el Leasing, en situació de normalitat, a quins altres serveis de transport els dedica 
l’empresa. Atenent al temps de les rutes de transport escolar i el temps total 
estàndard d’utilització d’un vehicle de transport al llarg del dia, no és pot imputar el 
100% del cost de Leasing només al servei de transport escolar.

4) Els costos de manteniment i reparacions dels vehicles emprats al transport escolar no 
es poden imputar íntegrament al servei escolar doncs aquests vehicles, atenen a les 
hores de servei diàries, poden dedicar-se a altres serveis de transport diferents al de 
transport escolar a l’Alt Empordà.

En concret, per tots aquests apartats el cost total exposat per l’empresa és de 109.557,84 
euros (25.196,52 euros en concepte de manteniment maquinària i equips, i de 84.361,32 
euros en concepte d’amortització i despesa financera), quantitat superior a la que resultaria 
de considerar cost del mes de març a partir del 14 de març, i de considerar que cal 
indemnitzar considerant el temps d’utilització del material mòbil per als serveis de transport 
escolar, i no per la totalitat del seu temps útil diari.

En relació a les despeses d’assegurances i impost de circulació:

1)  Per al càlcul de les indemnitzacions per suspensió del contracte de transport escolar 
cal considerar la despesa d’assegurança en el període de suspensió del transport 
escolar, del dia 14 de març de 2020 al 19 de juny de 2020.



2) Les despeses d’assegurances d’incendis estan referides al total de la flota de SARFA i 
cal aplicar proporcionalment el cost al nombre de vehicles adscrits a les rutes de 
transport escolar a l’Alt Empordà.

3) Els tributs no suposen conceptes a indemnitzar.

En concret, per despeses d’assegurances i impost de circulació l’empresa exposa un cost de 
16.382,32 euros, superior a les quantitats aportades en els rebuts dels 20 vehicles considerats, 
i de les factures relaciones amb l’assegurança d’incendis.

En relació a les despeses de garanties definitives:

1) Per al càlcul de les indemnitzacions per suspensió del contracte de transport escolar 
cal considerar la despesa d’assegurança en el període de suspensió del transport 
escolar, del dia 14 de març de 2020 al 19 de juny de 2020, calculant la part 
proporcional de temps donat que els rebuts aportats contemplen un semestre.

En concret, l’empresa SARFA exposa un import de 287,52 euros, corresponent als rebuts que 
contemplen un període de 6 mesos, quan cal comptabilitzar el període des del 14 de març fins 
el 19 de juny de 2020.

Tots aquests comentaris porten a la conclusió de que determinar exactament el cost imputable 
de cada una de les factures als serveis de transport escolar passa per formular hipòtesis de 
cada un dels conceptes, sobre la part proporcional concreta que és imputable de cost de 
personal i equips  al servei de transport escolar.

4. Model de càlcul
Davant la impossibilitat de poder establir uns costos concrets a cada una de les rutes, d’acord 
amb el que es referia en el propi document de l’assistència tècnica per al càlcul de les 
indemnitzacions al servei de transport escolar per la suspensió per Covid-19 a l’Alt Empordà 
(octubre de 2021) “atesa l’heterogeneïtat de les despeses justificades per les empreses de 
transport, i la dificultat en definir la part imputable al servei de transport escolar, s’opta per 
establir uns criteris comuns que permetin realitzar el càlcul de les indemnitzacions a percebre 
de forma homogènia i objectiva per a totes les empreses” s’ha optat per emprar com a base 
de càlcul de les indemnitzacions l’estructura de costos del servei de transport escolar de les 
rutes gestionades pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà elaborada l’any 2020 per Assessoria 
d’Infraestructures i Mobilitat, sl.

Aquesta ha estat una eina d’estructura de preus aplicada al conjunt d’empreses que operen el 
servei de transport escolar a l’Alt Empordà, donant valors objectiu de costos en funció dels km 
i les hores utilitzades en cada ruta.

En relació a les despeses a indemnitzar, en aplicació de la normativa dictada per la Generalitat 
de Catalunya, l’article 1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, establia el següent:



“1.2. La suspensió de l'execució d'aquests contractes, en el marc del que estableix l'article 
208 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, comportarà l'abonament al 
contractista, per part de l'Administració contractant, dels imports corresponents a les 
despeses salarials del personal adscrit al contracte, les despeses corresponents al 
manteniment de la garantia definitiva i de les pòlisses d'assegurances que s'haguessin 
subscrit per obligació contractual, si escau, i de l'import corresponent a un 3% del preu de 
les prestacions que s'haurien d'haver executat durant el període de la suspensió. Aquests 
abonaments tenen com a finalitat última el manteniment dels llocs de treball adscrits als 
esmentats contractes, amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general, l'activitat 
econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball.”

A més a més, l’article 3 del Decret llei 7/2020, de 17 de març (DOGC 19.03.2020), establia 
que “la suspensió de l’execució dels contractes per aplicació d’aquest Decret llei en cap cas 
es podrà considerar un motiu per a l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació”.

Per a cada una de les rutes de transport escolar prestades per l’empresa SARFA, de manera 
igual que a la resta d’empreses que operen el transport escolar a l’Alt Empodrà, s’ha calculat 
l’estructura de costos de cada ruta de transport escolar gestionada pel Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà durant el curs 2019-2020. De l’estructura de costos per a cada una de les 
rutes s’obté el pes (%) de les despeses fixes del servei a indemnitzar:

1. Les despeses salarials del personal adscrit al contracte, i que no ha estat afectat per 
un expedient de regulació d’ocupació (ERO) o per un expedient de regulació 
d’ocupació temporal (ERTO): al model recollit pels conceptes “personal de 
conducció” i “acompanyant”. En el cas de SARFA a l’Alt Empordà, dels 14 conductors 
es consideren les despeses salarials dels 10 conductors que no han estat afectats 
per l’ERTO.

2. Despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva: al model recollit 
dins del concepte “despeses financeres”.

3. Despeses de les pòlisses d'assegurances: al model recollit pel concepte 
“assegurances”.

4. Despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips 
relatius al període de suspensió del contracte: al model recollit pels conceptes 
“amortitzacions”, “despeses financeres”, “tributs”, “manteniment, reparacions i 
neteja”, “altres fixos” i “altres”.

En el càlcul, per tant, no s’inclouen les despeses variables del servei (generades per 
l’execució del mateix), ni el benefici previst en concepte de gestió.

Finalment, el cost diari de la indemnització es calcula aplicant el % de les despeses fixes 
obtingut de l’estructura de costos de cada ruta sobre el preu diari del servei (excloent l’IVA i el 
benefici per gestió) i afegint també l'import corresponent a un 3% del preu de les prestacions 
(sense IVA) que s'haurien d'haver executat durant el període de la suspensió, d’acord amb el 
que s’estableix al Decret Llei 7/2020.

5. Resultats i conclusió



Per tot l’anteriorment referit, l’aplicació de la metodologia exposada és la més adient per 
poder valorar d’una manera objectiva els costos que han suportat les empreses en cada una 
de les rutes pels diferents conceptes objecte d’indemnització.

Pel que respecta a l’empresa SARFA, que ha tingut conductors que presten servei de transport 
escolar a l’Alt Empordà afectats per l’ERTO, el resultat és la justificació del 72,8% de l’import 
del transport escolar en el total de les 27 rutes, lleugerament inferior al 75% de la bestreta 
anticipada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Atenent al resultats, algunes de les rutes (en concret 14 del total de 27 rutes) es troben amb 
costos que superarien el 75% de la bestreta (i per aquesta raó la liquidació és positiva a favor 
de l’empresa), però en les altres rutes els costos són inferiors al 75% de la bestreta, i per 
aquesta raó es demana des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà el reemborsament d’aquesta 
quantitat."

L'article 35 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques estableix que els actes que resolguin recursos administratius hauran 
d'estar motivats, amb succinta referència de fets i fonaments de dret.  Entenem, doncs, que 
amb l'informe esmentat, que s'ha transcrit literalment, queda plenament motivada la 
desestimació del recurs de reposició interposat per l'entitat SARFA, SL.»

Fonaments de dret

 Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la 
gestió de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front 
a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i de gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i 
en matèria tributària i econòmica.

 Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació puntual del Decret Llei 7/2020, de 17 
de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió dels 
recursos sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.

 Reial Decret Llei 9/2020, de 27 de març, pel que s’estableixen mesures complementàries 
en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

 Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït 
recuperable per les persones treballadores per compte aliena que no presten serveis 
essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita 
contra el COVID-19.

 Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.
 Llei 09/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.



Proposta de dictamen

Per tot això, proposo a la Comissió Informativa Permanent que dictamini favorablement  i 
elevi al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels acords següents:

Primer.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per part de l'entitat  
SARFA, SL contra l'acord del Ple del Consell Comarcal de data 22 de febrer de 2022,  pel 
qual s’aprova la liquidació de la indemnització rebuda per la suspensió dels contractes del 
servei de transport escolar motivada pel COVID-19 i es requereix a la companyia SARFA el 
reintegrament de 9.003,67€ en concepte de bestreta pagada a compte de la indemnització 
per la suspensió del contracte de servei i no justificada, pels motius indicats en les 
consideracions jurídiques de l’informe de data 8 de juliol de 2022, que es transcriuen 
íntegrament a l’apartat d’antecedents del present acord.

Segon.- Ratificar l'acord del Ple del Consell Comarcal de data 22 de febrer de 2022,  pel 
qual s’aprova la liquidació de la indemnització rebuda per la suspensió dels contractes del 
servei de transport escolar motivada pel COVID-19 i es requereix a la companyia SARFA el 
reintegrament de 9.003,67€ en concepte de bestreta pagada a compte de la indemnització 
per la suspensió del contracte de servei i no justificada.

Tercer.-Notificar aquest acord a l'entitat recurrent SARFA, SL, per al seu coneixement i 
efectes oportuns.

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

17.- Expedient relatiu al Conveni de delegació de competències per a la recollida i 
transport de residus municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 
l’ajuntament de Boadella i les Escaules.- Aprovació.- (Exp.2022/1272)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

1.- En data de 4 maig del 2022 l’Ajuntament de Boadella i les Escaules va sol·licitar al 
Consell Comarcal l’adhesió als serveis comarcals de recollida de les fraccions resta, orgànica, 
paper-cartró, envasos lleugers i envasos de vidre.



2.- En data 2 de juny de 2022 el Consell Comarcal va comunicar a l’Ajuntament de Boadella i 
les Escaules la proposta de conveni de delegació de competències per a l’execució dels 
serveis de recollida i transport dels residus municipals.

3.-  Per acord del Ple en data de 28 de juny de 2022 , l’Ajuntament de Boadella i les Escaules 
va aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida i transport de residus 
municipals entre el Consell Comarcal i l’ajuntament.

4.- Vist el contingut del conveni de delegació de competències per a l’execució dels serveis de 
recollida i transport dels residus municipals.  El conveni té per objecte la delegació de 
l’ajuntament de Boadella i les Escaules a favor del CCAE per a la gestió del servei de recollida 
selectiva de les fraccions següents: orgànica, resta, envasos lleugers, paper/cartró i envasos de 
vidre.

5.- S’incorpora a l’expedient la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del 
conveni, el seu impacte econòmic, el caràcter no contractual i la resta de mencions 
preceptives exigides a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

14.- En data 4 de juliol de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea de 
Medi Ambient.

15.- En data 5 de juliol de 2022 , la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic 
adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès 
informe jurídic favorable.

Fonaments de dret

1. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant, 
LRJSP), en particular els articles 47 a 53.

2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, 
LRBRL), en particular els articles 27.

3. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya (en endavant, L26/2010).

4. 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 (en endavant, TRLMRLC).

5. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local (en endavant, RD 781/1986).



6. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (en endavant, 
ROF).

7. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (en endavant, LPACAP).

9. Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya (en endavant, TRLOCC).

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a l’òrgan col·legiat corresponent Comissió informativa:

Primer.- Acceptar la delegació de competències de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules 
a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la recollida i transport dels residus 
municipals de la fracció resta, orgànica, paper-cartró, envasos lleugers i envasos de vidre.

Segon.- Aprovar el conveni de delegació de competències per a la recollida i transport de 
residus municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Boadella i les 
Escaules, que s’adjunta a continuació.  

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 serveis econòmics aquest acord per al seu coneixement i als 
efectes oportuns.

Sisè.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt

Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Setè.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, així com en el BOP de Girona.

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



18.- Expedient relatiu al contracte del servei de gestió de residus especials de la 
xarxa comarcal de deixalleries de l'Alt Empordà.- Requeriment de documentació 
a l’empresa adjudicatària.- (Exp.2019/640)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar
per unanimitat:

«Fets

En data 23 de desembre del 2019 el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà  va adjudicar 
el contracte del servei de gestió de residus especials de la xarxa comarcal de deixalleries de 
l’Alt Empordà a favor de l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea SA, amb CIF 
A58565755, per una durada de dos anys, prorrogable anualment fins a tres anys més.

En data 22 de març del 2022 el Ple del CCAE va acordar requerir l’empresa  Ecológica 
Ibérica y Mediterránea SA perquè, en virtut d’allò disposat a l’article 235.a) ROAS, continués 
prestant el servei de gestió de residus especials de la xarxa comarcal de deixalleries de l’Alt 
Empordà des de l’1 de febrer de 2022 fins a l’adjudicació i formalització del nou contracte, i 
com a màxim pel termini d’un any, amb les condicions estipulades al contracte adjudicat en 
data 23 de desembre del 2019.

En data 02 de maig del 2022, amb Registre d’Entrada núm. 2022-5458, el Sr. Víctor Creixell, 
en representació de l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea SA, presenta una sol·licitud 
en què exposa, textualment:

«El preu per la gestió de bombones dels gasos assimilables a aerosols que figuren al concurs 
i a l’oferta corresponen a les bombones de butà i propà de Repsol, Cepsa i Camping Gas. Per 
les bombones d’altres marques o gasos especials, el preu de gestió és el que s’aplica al 
tarifari adjunt (€/unitat). Aquesta tipologia de bombones són residus que en cap cas 
apareixen a la licitació del concurs».

Juntament amb la sol·licitud, adjunten un document amb unes tarifes per a la gestió de les 
diferents bombones de gasos en funció del tipus de gas i envàs que contenen.

En la mateixa data anterior, amb Registre d’Entrada núm. 2022-5459, el Sr. Víctor Creixell, 
en representació de l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea SA, presenta una altra 
sol·licitud en què exposa,  textualment:

«Arran de l'aprovació del Reial Decret-Llei 3/2022, d'1 març de 2022 (BOE 02/03 /2022) 
segons acord del Ministeri de Transport, Movilitat, i Agenda Urbana el 17 de desembre de 
2021, les empreses de transport ens estan traslladant percentualment l'increment o 



decrement dels costos del gasoil. El percentatge resultant es multiplicarà per 0,3 segons el 
RD. A conseqüència d'aquesta decisió unilateral ens veiem obligats a traslladar l'increment 
en cost del transport que apliquem a la gestió del residu. Realitzarem la revisió de preus 
trimestralment de la mateixa manera que ens ho apliquen els transportistes. Els informem 
que el preu de referència del gasoil és de 1,3475 €/L i es regularitzaran segons la pàgina del 
MITMA https://www.mitma.gob.es/transporte terrestre/servicios-al-transportista /indice-de-
variacion-semanal-de-los-precios-medios-del gasoleo-en-espana La primera regularització 
trimestral serà del 36,4% d'increment, que multiplicat per 0,3, serà de 10,92% i us la 
traslladarem a partir de l'1 d'abril de 2022».

Juntament amb la sol·licitud adjunten un document reiterant l’exposat en la sol·licitud.

En data 21 de juny del 2022, la cap de l’Àrea de Medi Ambient ha emès informe tècnic, que 
es transcriu literalment en la seves parts necessàries.

Pel que fa a la primera sol·licitud, presentada per l’empresa interessada (RE 2022-5458):

«(...) 2.- En relació a aquest fet cal remarcar que, tot i estar en continuïtat en la prestació 
del servei, el contracte s'ha de continuar prestant en les mateixes condicions contractuals, 
tal com es va disposar en l’acord de Ple de data 22 de març del 2022.

3.- D’una manera general, en la gestió de deixalleries per a residus municipals els envasos a 
pressió són de tipus generadors d’aerosols en format botella popular de fins a 8 litres amb el 
mateix codi LER 160504. Aquests són recipients no recarregables de metall, plàstic o vidre 
que contenen gas comprimit liquat o dissolt, amb so sense líquid, pasta o pols i equipats 
amb un dispositiu per a disparar que expulsa el seu contingut. Una de les característiques 
que distingeix aquests envasos a pressió són el tipus de gas que contenen, en aquest sentit  
trobem: inflamables (Butà, metà, Hidrogen...), no inflamables (N2, O2, Heli, CO, Argó...), 
reactius (fluor, acetilè, propilè...) o tòxics (amoníac, Clor, SH2, SO2).

4.- El tractament dels envasos a pressió es considerava, en aquest contracte, de cost similar 
i que en tot cas les diferències entre cada envàs equilibraven el cost del tractament amb el 
volum total d’ampolles tractades. Per aquesta raó els plecs tècnics no inclouen el llistat 
específic de tipus d’envasos a  pressió diferenciant per tipus de gas, i encara menys 
relacionades amb marques comercials (...)».

«(...) 6.- En base a la informació aportada i sabent que les deixalleries tenen com a objectiu 
la recollida d’aquests aerosols d’origen domèstic o fraccions minoritàries dipositats per 
particulars i per petites empreses. Es proposa que l’empresa reculli, dins el preu acordat en 
el requeriment de continuïtat de prestació del servei i, d’acord amb les condicions 
contractuals del contracte les categories de recipients que no sobrepassin els 8 litres a més a 

https://www.mitma.gob.es/transporte


més de les bombones de butà i propà de 12,5 litres, els camping-gas com han proposat. En 
aquest sentit entenem que la resta de tipologies són més pròpies de residus comercials molt 
específics que no han de gestionar-se en aquest moment a les deixalleries (...)».

I pel que fa a la segona sol·licitud, presentada per l’empresa interessada (RE 2022-5459):

«(...) 8.- El pressupost de licitació de 140 €/tona transportada es va calcular tenint en 
compte un cost de 1,10 €/litre de dièsel. El càlcul del dièsel necessari es va fer a partir de 
rutes de 405 km i 22 rutes anuals per a recollir les tones generades anualment. Això 
representaria un cost de 2.254,00 € anuals realitzant les recollides previstes. Aquest cost es 
va passar a un preu per tona, tenint en compte totes les despeses del servei, per tal de 
disposar d’un preu unitari que permetés flexibilitzar les recollides i el cost fos proporcional a 
les tones de residus generades.

9.- Pel que fa a la proposta de l’empresa gestora, per una part,  al·lega que les empreses de 
transport els hi estan apujant el preu en base el Reial Decret 3/2022, però a l'Administració 
únicament se li aplica aquest Reial Decret pel que fa a la revisió de preus dels contractes 
d'obres, que no és el present cas. Per tant en base a aquesta legislació no és possible 
revisar el preu del transport. Caldria que justifiquessin documentalment i amb els càlculs 
específics del contracte l’increment del preu del transport per tal d’aplicar un altre preu per 
tona recollida de l’ofertat(...)».

Com a conclusió  de l’esmentat informe s’indica la documentació que caldria requerir a  
l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea SA per tal de poder respondre les instàncies 
presentades.

En data 27 de juny de 2022 la tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea 
de Secretaria, ha emès informe jurídic favorable.

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, pel qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del PE i del Consell 2014/23/UE i 214/24/UE, 
de 26 de febrer del 2014.

 Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS).



 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.

Proposta de dictamen

Per tot això, la consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient proposa a aquesta Comissió 
Informativa Permanent que dictamini favorablement i elevi al Ple del Consell Comarcal 
l’adopció dels acords següents:

Primer.- Requerir l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea SA perquè, a l’efecte de donar 
resposta a les seves sol.licituds, i d’acord amb l’informe tècnic de data 21 de juny de 2022, 
en el termini de deus dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació del present 
acord aporti la documentació següent:

 Un llistat de tots els envasos d’origen domèstic o fraccions petites que s’acceptaran 
en el preu estipulat, a més dels que proposa a la seva instància, entenent que els 
envasos d’aerosol que es varen contractar eren d’origen domèstic i que no 
s’especificava només els de tipus butà i propà.

 La justificació econòmica de la incidència de la pujada del combustible en el 
contracte, amb els càlculs específics del contracte i amb les dades de recollida 
actuals.

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa interessada

Tercer.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució del present acord.»

19.- Expedient relatiu al contracte administratiu de concessió d'obra pública per 
a la construcció i explotació del Centre de tractament de residus de l'Alt 
Empordà. Càlcul d'incentius i penalitzacions corresponents a la gestió de la 
fracció resta i de la FORM.- (Exp.2022/1297)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

1. En data de 26 d’abril de 2010, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Pedret i Marzà, 
atorga al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la llicència ambiental per exercir l’activitat 
"Implantació del Centre de tractament de residus de l’Alt Empordà" (Exp. GL20080181).

2. En data de 30 de juliol de 2015, la gerent únic de la UTE CTR DE L’ALT EMPORDÀ, (UTE 
GBI SERVEIS SAU i FOMENTO CONSTRUCCIONES I CONTRATAS SA), Sra. Marta Ciurana i 



Paradeda, i el President del Consell Comarcal de l’Alt Empordà van signar el contracte de 
concessió per a la redacció del projecte tècnic, la construcció del Centre de tractament de 
residus de l’Alt Empordà i l’explotació del mateix.

El termini de vigència del contracte determina que el contracte es distribueix en dues fases 
que són:

• Fase 1: Fase d’execució de les obres amb una durada total de 18 mesos. Un total de 
15 mesos per a l’execució de les obres, muntatge i proves prèvies i un total de 3 
mesos per a la posada en marxa de les instal·lacions.

• Fase 2: Fase d’explotació de la instal·lació. Amb una durada de 15 anys que 
s’iniciarà una vegada aixecada l’Acta de comprovació. L’Acta de comprovació, que 
dona pas a la fase d’explotació es va aixecar en data de 31 d’octubre de 2017.

3. En el mateix contracte de concessió es varen fixar els cànons d’explotació i retribució al 
concessionari a aplicar en la fase d’explotació.

Segons estableix l’article 21.2.6. Gestió de rebuig, del Plec de clàusules administratives 
particulars del contracte, es preveu l’incentiu de la reducció de la quantitat de rebuig enviat 
a tractament finalista respecte el garantit mitjançant l’optimització de la gestió. Per a cada 
residu (RESTA i FORM), el Consell Comarcal pagarà al concessionari part dels estalvis 
ocasionats per la reducció del rebuig segons es detalla:

• Import de l’incentiu: 10 €/Tona
• Còmput per a RESTA :
(ΣT rebuigs de resta) Executat−(ΣT �rebuig de resta) Garantit

• Còmput per a FORM:
(ΣT rebuigs de FORM) Executat−(ΣT �rebuig de FORM) Garantit

L’obtenció d’una quantitat de rebuigs superior a la garantida ocasionarà una penalització en 
la retribució a rebre per l’oferent, de manera que aquest haurà d’assumir el cost total de 
tractament de rebuig de la fracció en excés respecte a la garantida.

Els cànons d’abocament pagats es justificaran mitjançant facturació real de les tones de 
residus a abocador, sempre que estiguin per sota dels percentatges de rebuig a abocador 
garantits. En el cas de superar aquest percentatge aniran íntegrament a càrrec del 
Concessionari.

4. En data de 25 de maig de 2021, RE núm. ENTRA-2021-7320, Marta Ciurana i Paradeda en 
representació de la UTE CTR DE L’ALT EMPORDÀ, presenta instància i informe tècnic 
d’incentius i penalitzacions amb el càlcul del còmput per a FORM i per a RESTA pels anys 
2017,2018, 2019 i 2020.



5. Entre les dates 21 i 29 d’octubre de 2021, l’entitat col·laboradora de l’administració 
ambiental habilitada en l’àmbit de la prevenció i control ambiental de les activitats (EC-PCAA) 
DEKRA AMBIENTAL, SAU, realitza l’actuació material de la inspecció ambiental integrada i 
emet acta d’inspecció ambiental integrada codi (G2INS210172). En la citada acta, que 
s’adjunta com a document annex núm. 1 de la present proposta, que apareixen aspectes no 
conformes amb les condicions de l’autorització ambiental i entre els quals cal destacar les 
següents (pag 2):

(3) No es compleixen amb totes les condicions establertes en l’AA per comprovar la correcta 
estabilització del bioestabilitzat i la seva gestió mitjançant disposició en dipòsit controlat.
(4). No es compleixen amb totes les condicions establertes en l’AA per comprovar que el 
procés de compostatge de la FORM s’ha realitzat adequadament.

6. En data de 30 de març de 2022 i RE núm. E/00246-2022, Marta Ciurana Paradeda en 
representació de la UTE CTR DE L’ALT EMPORDÀ, sol·licita incentius i penalitzacions 
corresponents al període 1 de gener de 2020 fins a 31 d’octubre de 2021, per tal que 
s’incorporin als ja presentats anteriorment.

7. En data 28 de juny de 2022 s’ha emès informe per part del Director d’explotació del Centre 
de tractament de residus de l’Alt Empordà, amb conformitat de la cap de l’Àrea de Medi 
Ambient, en què proposa:

 Requerir a la UTE CTR Alt Empordà per tal que aporti la documentació establerta en en 
la llicència ambiental (Exp.GL20080181) pel període 31 d’octubre de 2017 a 26 de març 
de 2021 i en l’Autorització ambiental (Exp. G2BRA180160) pel període 26 de març de 
2021 fins a 31 de desembre de 2021, que permetrà determinar l’incentiu o penalització. 
En cas, que no sigui possible l’aportació de la documentació requerida es proposa la no 
aplicació d’incentius i penalitzacions per a la fracció resta pel termini en qüestió, 
atenent que el càlcul realitzat partiria de dades no contrastables.

 Requerir a la UTE CTR ALT EMPORDÀ, per tal que efectui el pagament corresponent al 
resultat del càlcul d’incentius i penalitzacions per reducció de rebuigs de la FORM pels 
primers 4 anys de contracte, que ascendeix a la quantitat de 18.214,45€ IVA no inclòs.

8. D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, s’incorpora com a part integrant i motivació a la present 
resolució l’informe emès per part del Director d’explotació del centre de tractament de residus 
de l’Alt Empordà, de data 28 de juny de 2022, conformat per la cap 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 al contingut de la present proposta de 
resolució.

Fonaments de dret

 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic.



 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

 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).

DICTAMEN

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de medi ambient, proposa a aquesta Comissió 
Informativa Permanent que dictamini favorablement i elevi al Ple del Consell Comarcal 
l’adopció dels acords següents:

ACORD

Primer.- Requerir a la UTE CTR ALT EMPORDÀ, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar des del dia següent de la recepció de la notificació de la present resolució, aporti la 
documentació establerta en la llicència ambiental (Exp.GL20080181) pel període 31 
d’octubre de 2017 a 26 de març de 2021 i en l’Autorització ambiental (Exp. G2BRA180160) 
pel període 26 de març de 2021 fins a 31 de desembre de 2021, que permetrà determinar 
l’incentiu o penalització pel que fa a la fracció resta o rebuig. En cas, que no sigui possible 
l’aportació de la documentació requerida es proposa la no aplicació d’incentius i 
penalitzacions per a la fracció resta pel termini en qüestió, atenent que el càlcul realitzat 
partiria de dades no contrastables.

Segon.- De conformitat amb l’informe del director d’explotació del CTR de l’Alt Empordà en 
què es proposa la imposició de la penalització en la retribució de la reducció de rebuig de 
FORM pels primers 4 anys de contracte, que ascendeix a la quantitat de 18.214,45€ IVA no 
inclòs, atorgar tràmit d’audiència per tal que l’interessat, en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar des del dia següent de la recepció de la notificació de la present resolució, pugui 
formular les al·legacions i presentar els documents i les justificacions que estimi pertinents.

Tercer.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució del present Decret.

Quart.- Notificar a la UTE CTR ALT EMPORDÀ aquesta resolució amb indicació dels recursos 
corresponents.»

20.- Expedient relatiu a la  contractació  mixta de serveis i subministrament per 
dur a terme la recollida selectiva porta a porta de les fraccions resta i orgànica 
als municipis de  Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins i 
Terrades.- a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.- 
(Exp.2020/1557)



La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecents de fet

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 28 de juny de 2022, atès que  a la vista de les 
al.legacions presentades per l’empresa FCC Medio Ambiente SAU es van detectar errors 
substancials esmenables en la documentació reguladora de la contractació  mixta de serveis 
i subministrament per dur a terme la recollida selectiva porta a porta de les fraccions resta i 
orgànica als municipis de  Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins i Terrades, 
aprovada en sessió plenària de data 26 d’abril de 2022, va acordar retrotreure les actuacions 
de l’expedient a la fase de redacció de la documentació preparatòria de la licitació.

La cap de l’àrea de Medi Ambient ha emès informe memòria de data 4 de juliol de 2022, en 
què s’informa favorablement la contractació  mixta de serveis i subministrament per dur a 
terme la recollida selectiva porta a porta de les fraccions resta i orgànica als municipis de  
Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins i Terrades.

L’objecte del contracte és la prestació del servei públic de recollida selectiva porta a porta i 
transport dels residus municipals generats de les fraccions resta, orgànica i tèxtil sanitari 
que, per delegació, gestiona el Consell Comarcal de l'Alt Empordà als municipis de Maçanet 
de Cabrenys, Pont de Molins, Darnius, Biure i Terrades, així com el subministrament de 
contenidors, utillatge, material i la prestació del servei d’informador ambiental per a la 
campanya de sensibilització.

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 delegada

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 5 de juliol 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
 Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública
 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública.
 Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

per RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
 L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és el Ple del Consell Comarcal, 

d’acord amb allò disposat a la disposició addicional segona de la Llei 9/2017.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa Permanent

Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa Permanent que dictamini favorablement i 
elevi al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar l’informe memòria emès per la Cap de l’àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal.

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació mixta de serveis i subministrament per dur a 
terme la recollida selectiva porta a porta de les fraccions resta i orgànica als municipis de  
Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins i Terrades.

Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques  reguladors del contracte.

Quart.- Convocar la licitació del contracte mixt de serveis i subministrament per dur a terme 
la recollida selectiva porta a porta de les fraccions resta i orgànica als municipis de  Biure, 
Darnius, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins i Terrades,  amb un pressupost base de 
licitació d’1.092.989,00€, IVA exclòs, que més 114.812,50 € en concepte d’IVA, fa un total d’ 
1.207.801,50€, dividit en dos lots:

Lot 1: servei de recollida i  transport de les fraccions resta, orgànica i tèxtil sanitari dels 
municipis de Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins i Terrades, i 
subministrament de contenidors per al servei, amb un pressupost base de licitació de 



1.070.396,06€, IVA exclòs, que més 110.067,87€ en concepte d’IVA, fan un total 
d’1.180.463,93€,  i una durada de cinc anys.

Lot 2: subministraments per realitzar la campanya de sensibilització i implantació del servei 
de recollida porta a porta i servei d’informador ambiental, amb un pressupost base de 
licitació de 22.593,03€, IVA exclòs, que més 4.744,54€ en concepte d’IVA, fan un total de 
27.337,57€, i una durada de 3 mesos.

Cinquè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total 
d’1.207.801,50€, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions 45.1621.2279902 (lot 1) i 
45.1621.2269902 i 45.1621.22602 (lot 2) i amb la periodificació següent:

LOT 1

 2022 2023 2024 2025 2026  2027 Total

Import total, 
IVA  inclòs

57.231,8
7€

232.176,2
4 €

235.489,9
7 €

239.345,9
1 €

244.524,3
0 €

171.695,64 
€

1.180.463,9
3 €

LOT 2
2022
Aplicació Import, IVA 

inclòs
45.1621.2269902 6.491,00€

45.1621.22602 20.846,57€

Total
27.337,57€

En tractar-se d’un contracte amb despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos 
respectius.

Sisè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell 
Comarcal i en el DOUE per tal que en el termini de 35 dies naturals a comptar des de la data 
de tramesa de l’anunci de licitació a l’oficina de publicacions dels DOUE les empreses 
interessades puguin presentar les seves propostes.



Setè.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions 
com calguin per  a l’execució del present acord.

Vuitè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de Medi Ambient 
del Consell Comarcal.»

21.- Expedient relatiu a l’aprovació del conveni d'encomana de gestió per la 
posada en funcionament del Centre d'interpretació del Paisatge entre el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament del Far d'Empordà.- (Exp.2022/1301)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent:

«Fets

1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a través de l’àrea de medi ambient, promou i vetlla 
perquè la comarca assoleixi els objectius de qualitat paisatgística establerts per la Carta del 
Paisatge de l’Alt Empordà.

2.- El Far d’Empordà, per la seva situació i les seves característiques forma part de la xarxa 
de miradors de l’Alt Empordà i és un punt privilegiat per la interpretació del paisatge de la 
comarca.

3.- El CCAE i l’Ajuntament del Far d’Empordà valoren la necessitat de disposar d’un centre 
d’interpretació del paisatge a l’Alt Empordà.

4.- L’Ajuntament disposa d’un espai adequat a escassos metres del mirador i el cedeix per a 
què sigui la seu del centre d’interpretació.

5.- El terme municipal de El Far disposa d’una xarxa de camins i espais naturals ideals per 
crear itineraris locals de descoberta del paisatge i complementar les visites al centre.

6.- L’objecte del conveni és la formalització de l’encomana de gestió al CCAE per part de 
l’Ajuntament, per realitzar les activitats materials i tècniques necessàries per la posada en 
funcionament d’un centre d’interpretació del paisatge al Far d’Empordà.

7.- En data 8 de juliol de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea 
de Medi Ambient.



8.- En data 8 de juliol de 2022 la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a 
l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic 
favorable.

Fonaments de dret

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals.

 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya.

 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i 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 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa:

Primer. Acceptar l’encomana de gestió realitzada per part de l’Ajuntament del Far 
d’Empordà a favor del CCAE, per a realitzar les activitats materials i tècniques descrites en el 
conveni per a la posada en funcionament del centre d’interpretació del paisatge.

Segon.- Aprovar el conveni d'encomana de gestió per la posada en funcionament del 
Centre d'interpretació del Paisatge entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament 
del Far d'Empordà, que s’adjunta a continuació.

Tercer. Consignar l’import de 10.143,20 € a l’aplicació pressupostaria d’ingressos següents:



Aplicació Pressupostaria Nom Import
45.46202 Aportació corrent Aj. el Far conveni paisatge 218,60 €
45.76202 Aportació inversió Aj. el Far conveni paisatge 9.924,60 €
TOTAL 10.143,20 €

L’import de 10.143,20€ que aportarà l’Ajuntament del Far per complir els objectius del 
conveni i per cobrir el cost de les actuacions a realitzar pel CCAE serà per a tota la vigència 
del conveni, incloses les possibles pròrrogues.

Quart.- Retenir el crèdit per import de 3.600 € a l’aplicació pressupostària de despeses 45 
17000 2269901 «Activitat Medi Ambient i webs» i retenir l’import de 1.760,55 a l’aplicació 
pressupostària d’inversió 20.9201.62500.

L’import  total de 5.360,55€ a assumir per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà serà 
per tota la vigència del conveni, incloses les possibles pròrrogues.

Cinquè. 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.

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

Setè. Publicar el conveni íntegre en el BOP, de conformitat amb l’article 11.3.b LRJSP.

Vuitè. Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució dels presents acords.

Novè. Comunicar aquest acord a l'àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal als 
efectes adients.»

La consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient, Sra. Anna Palet, fa una esmena de veu, 
en relació al punt tercer de l’acord. Explica que el pressupost total no canvia però els 
imports corresponents a les partides de despesa corrent i d’inversió s’han de modificar 
quedant el quadre de la següent manera:

Aplicació Pressupostaria Nom Import
45.46202 Aportació corrent Aj. el Far conveni paisatge    2.360,55 €
45.76202 Aportació inversió Aj. el Far conveni paisatge    7.782,65 €



TOTAL 10.143,20 €

Sense més intervencions, el dictamen queda aprovat per unanimitat dels presents.

22.- Expedient relatiu a la modificació de la plantilla de personal de la Corporació 
per a l’exercici 2022, amb la inclusió de les places estructurals amb motiu del 
procés d’estabilització.- (Exp. 2022/823)

La Presidència dona lectura a l’enunciat del dictamen següent, el qual el Ple acorda aprovar 
per unanimitat:

«Antecedents de fet

1.- Vist que en data 24 de maig del 2022, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va 
adoptar, entre d’altres, l’acord de modificació per ampliació, de la plantilla de personal 
funcionari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a l’exercici 2022, amb la inclusió de les 
següents places estructurals:

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

GRUP A1 GRUP A2 GRUP C1 GRUPC2
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL
Subescala tècnica superior         4
Subescala tècnica mitja       33
Subescala tècnica auxiliar        6
Subescala auxiliar        1

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala superior                           1
Subescala tècnica mitja
Subescala administrativa        4
Subescala auxiliar                                                                                       2

2.- En el mateix acord el Ple acorda exposar l’expedient al públic durant el termini de quinze 
dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar i presentar reclamacions. La 
modificació de la plantilla es considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat 
termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes per a resoldre-les.
3.- Vist que en data 26 de maig del 2022 es va publicar en el BOP Girona l’anunci 
d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla, atorgant el termini de 15 dies hàbils per a 
examinar l’expedient i presentar reclamacions.
4.- Vist que amb posterioritat s’han detectat dos errors en els antecedents de fet del citat 
acord de Ple, pel que fa al quadre que es va introduir per exposar les places que es 



consideren estructurals i, d’aquestes, les que serien objecte d’estabilització. Concretament, 
es tracta dels següents:

 La plaça número 1 del quadre – Agent d’acollida: aquesta plaça sí que és objecte 
d’estabilització, a la vista de les consideracions jurídiques de la Diputació de Girona, 
arran de la consulta realitzada amb posterioritat pel que fa a la disposició addicional 
vuitena de la Llei 20/2021. En tot cas, en el quadre ja es va considerar estructural i, 
per tant, no afecta la part resolutiva de l’acord de modificació de la plantilla, atès 
que ja es va incloure.
A continuació del quadre, dintre encara dels antecedents de fet, es va dividir per 
àrees gestores les places objecte d’estabilització. Així, d’acord amb el paràgraf 
anterior, s’ha d’incloure a l’Àrea de Serveis Socials una plaça a l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica auxiliar, Grup C1.

 La plaça número 42 del quadre – Tècnic de Joventut: consta un error de transcripció 
atès que la denominació correcte de la plaça és de tècnic compartit de joventut. 
Però en els mateixos termes que el punt anterior, tampoc afecta la part resolutiva 
de l’aprovació de la modificació de la plantilla.
Aquests errors no afecten a la part resolutiva de l’acord de Ple i, per tant, no és 
necessari exposar al públic la present rectificació dels antecedents de fet.

5.- En data7 de juliol de 2022 el gerent del CCAE ha emès informe favorable, com a cap de 
personal.
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 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

 Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local.
 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals.
 Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic 

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública.



 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.

 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública.

 Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma 
laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació, i la transformació del mercat de 
treball

DICTAMEN
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Recursos Humans proposa a aquesta Comissió 
Informativa Permanent que dictamini favorablement i elevi al Ple del Consell Comarcal 
l’adopció dels acords següents:

ACORD

Primer.-  Aprovar la rectificació dels antecedents de fet de l’acord de Ple del CCAE de data 
24 de maig del 2022, relatiu a l’aprovació de la modificació, per ampliació, de la plantilla de 
personal funcionari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a l’exercici 2022, 
concretament, la rectificació dels següents errors:

 Plaça número 1 del quadre dels antecedents – Agent d’acollida: Sí que és objecte 
d’estabilització en virtut de la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 
de desembre. En conseqüència, s’ha d’afegir a la divisió per àrees gestores de les 
places a estabilitzar una plaça a l’Àrea de Serveis Socials, escala d’administració 
especial, subescala tècnica auxiliar, grup C1.

 Plaça número 42 del quadre dels antecedents – Tècnic de joventut: la denominació 
correcte de la plaça és tècnic compartit de joventut.

Segon.- Fer constar que es tracta de dos errors que no afecten en absolut a la part 
resolutiva de l’acord de Ple de data 24 de maig del 2022 de modificació de la plantilla de 
personal per inclusió de les places estructurals.
Tercer.- Facultar la presidència i la gerència per dur a terme quants actes i gestions calguin 
per executar el present acord.»

          23.-  Assumptes urgents.-

Prèvia la necessària declaració d’urgència, aprovada per unanimitat, es passa a deliberar 
sobre els assumptes que l’han motivada, amb el resultat següent:  



23.1.- Expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit 22/05.- 
(Exp.2022/1259)

La Presidència dona la paraula al Gerent, Sr. Josep M. Marcé, que explica la proposta 
següent, la qual el Ple acorda aprovar per unanimitat:

«Antecedents de fet

1. Vistos els expedients núm. 2022/1055, 2022/1074, 2022/1092, 2022/1127 i 2022/1304 on 
consta la resolució derivada del tràmit d'omissió de la funció interventora, en la qual es 
resolt continuar amb el procediment per, si s’escau, procedir al reconeixement de les 
obligacions corresponents mitjançant l’aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdit, 
procedeix aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit d’aquestes obligacions.

L’aprovació del REC en cap cas esmena els defectes de l’expedient, ja que únicament 
s’acorda la imputació en el pressupost corrent de les obligacions derivades de despeses 
compromeses indegudament, sense perjudici de que s’hagin d’exigir les responsabilitats 
corresponents per haver-se realitzat despeses sense consignació pressupostària i/o sense 
cobertura contractual.2. Vist l’informe d’intervenció prèvia del reconeixement extrajudicial de 
crèdit d’obligacions.

Fonaments de dret

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.

• Reial Decret 500/1990 pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos.

• Ordre EHA/3565/2008 que regula l’estructura dels pressupostos de les entitats 
locals, modificada per l’ordre HAP/419/2014.

• Llei 7/1985, de 5 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.

• Llei 9/2017 de contractes del sector públic, per la 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 de 2014.



• Llei 39/2015, 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

• Bases d’Execució del pressupost vigent.

• Sentència del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2012.

• Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 26 de juny de 2020 (rec. 
75/2018)

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, aquesta Presidència proposa al PLE del Consell Comarcal l’adopció dels acords 
següents:

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions, corresponent a les 
despeses que es detallen a continuació:



Núm. reg. fra. Data fra.
NIF proveïdor Nom proveïdor

Concepte Import fra. (€) Aplicació
Expedient 

omissió Import omissió

2022-8325 08/06/2022 A08197931 SABA APARCAMIENTOS, SL QUOTA  24H GEN JUNY 2022 1.642,50 € 20.9201.20210 2022/1055 1.642,50 €

2022-4456 14/04/2022 A82009812 ORANGE ESPAÑA, SAU Rebut febrer telefonia mòbil 883,20 € 20.9201.22200 2022/1074 883,20 €

2022-6898 20/05/2022 A82009812 ORANGE ESPAÑA, SAU Rebut març telefonia mòbil 916,32 € 20.9201.22200 2022/1074 916,32 €

2022-5128 28/04/2022 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU Rebut març telefonia fixa 360,37 € 20.9201.22200 2022/1074 360,37 €

2022-7577 28/05/2022 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU Rebut abril telefonia fixa 367,46 € 20.9201.2220 2022/1074 367,46 €

C2377 14/01/2022 B63276174 ASCENSORS SERRA, SA
MANTENIMENT ASCENSOR C. NOU 

DEL 1/3/2022 - 31/3/2022 648,28 € 20.9201.21200 2022/1092 648,28 €

C7197 11/04/2022 B63276174 ASCENSORS SERRA, SA
MANTENIMENT ASCENSOR C. NOU 

DEL 1/4/2022 - 30/4/2022 648,28 € 20.9201.21200 2022/1092 648,28 €

ENTRA-2022-
5690 30/04/2022 A60088309 GBI Serveis, SAU

Tractament de RSU municipals 
abril

165.266,54 €
45.1623.22799011 2022/1127 34.723,58 €

F/2022/1157 26/04/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS Consum d’energia elèctrica 2.077,50 € 20.9201.22100 2022/1304 2.077,50 €

F/2022/1160 04/05/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS Consum d’energia elèctrica 1.317,15 € 20.9201.22100 2022/1304 1.317,15 €

F/2022/1178 27/04/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS Consum d’energia elèctrica 342,20 € 20.9201.22100 2022/1304 342,20 €



F/2022/1398 09/06/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS Consum d’energia elèctrica 6,74 € 20.9201.22100 2022/1304 6,74 €

F/2022/1399 03/06/2002 A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS Consum d’energia elèctrica 113,35 € 20.9201.22100 2022/1304 113,35 €

F/2022/1400 03/06/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS Consum d’energia elèctrica 1.188,86 € 20.9201.22100 2022/1304 1.188,86 €

F/2022/1401 07/06/2022 A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS Consum d’energia elèctrica 120,29 € 20.9201.22100 2022/1304 120,29 €

TOTAL
175.899,04 €

45.356,08 €



Segon.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació per l’import de 1.642,50€ a 
càrrec de l’aplicació 20.9201.20210 a favor de les empreses que consten en el quadre del 
punt primer relacionats amb aquesta aplicació pressupostària i pels conceptes que consten 
detallats en els expedients d’omissió de la funció interventora 2022/1055.

Tercer.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació per l’import de 2.527,35€ a 
càrrec de l’aplicació 20.9201.22200 a favor de les empreses que consten en el quadre del 
punt primer relacionats amb aquesta aplicació pressupostària i pels conceptes que consten 
detallats en els expedients d’omissió de la funció interventora 2022/1074.

Quart.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació per l’import de 1.296,56€ a 
càrrec de l’aplicació 20.9201.21200 a favor de les empreses que consten en el quadre del 
punt primer relacionats amb aquesta aplicació pressupostària i pels conceptes que consten 
detallats en els expedients d’omissió de la funció interventora 2022/1092.

Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 34.723,58€ a càrrec de l’aplicació 
45.1623.2279901 a favor de l’empresa GBI Serveis, SAU amb NIF A60088309 i pels 
conceptes que consten detallats en l’expedient d’omissió de la funció interventora 
2022/1127.

Sisè.- Reconèixer l’obligació per l’import de 165.266,54€ a càrrec de l’aplicació 
45.1623.2279901 a favor de l’empresa GBI Serveis, SAU amb NIF A60088309 i pels 
conceptes que consten detallats en l’expedient d’omissió de la funció interventora 
2022/1127.

Setè.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació per l’import de 5.166,09€ a 
càrrec de l’aplicació 20.9201.22100 a favor de les empreses que consten en el quadre del 
punt primer relacionats amb aquesta aplicació pressupostària i pels conceptes que consten 
detallats en els expedients d’omissió de la funció interventora 2022/1304.

Vuitè.-Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes a mesura que ho permeti el Pla 
de disposició de fons de la Tresoreria.

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

calguin per l’execució dels presents acords.



Desè.-  Comunicar a l’àrea d’administració general, medi ambient, serveis tècnics i als 
serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i als efectes oportuns.»

23.2.- Moció del grup comarcal de Junts per Catalunya de suport a la reobertura 
del pas fronterer del Coll de Banyuls.- (Exp.2022/1383)

La Presidència dona la paraula al portaveu del grup comarcal de Junts per Catalunya, Sr. 
Josep M. Bernils, que llegeix la moció següent:

«L’11 de gener de l’any passat es van tancar per ordre de la Prefectura dels Pirineus 
Orientals cinc passos fronterers que facilitaven la comunicació entre les comarques del 
Rosselló, el Vallespir i l'Alta Cerdanya amb les de l'Alt Empordà i la Cerdanya.

El Prefecte va justificar aquest tancament al·legant mesures antiterroristes i per evitar la 
immigració il·legal i en contradicció total amb les disposicions del Tractat de Schengen.

Actualment alguns d’aquests passos s’han obert, com és el de cas Riu Major, en el límit dels 
termes municipals d’Albanyà i Costoja, en el cas de l’Alt Empordà. A la comarca, però, 
encara estan tancats i barrats els passos del coll de Manrella i del coll de Banyuls.

La realitat és que aquest tancament ha tingut un impacte negatiu en les activitats 
econòmiques, en les relacions laborals i socials i en el desenvolupament de serveis 
essencials entre els pobles veïns i també amb els de la resta de la comarca, especialment en 
el cas del coll de Banyuls. Ni els motius expressats per la Prefectura ni la situació sanitària 
actual entenem que justifiquen la decisió de mantenir el tancament d’aquestes vies de 
comunicació.

Històricament els pobles d'aquestes comarques comparteixen moltes més coses que el 
veïnatge. I si la voluntat és la de dificultar els llaços de catalanitat que uneixen les dues 
comunitats, afirmem que el que no es va aconseguir amb el Tractat dels Pirineus no ho 
aconseguiran un grapat de blocs de formigó.

En les darreres setmanes s’han mobilitzat els representants polítics, les associacions i els 
sectors econòmics de Banyuls de la Marenda i els municipis veïns del Cantó de la Costa 
Vermella rossellonesa, de cares a constituir un organisme legal que defensi els seus 
interessos i aconseguir per la via judicial la reobertura del pas fronterer del coll de Banyuls, 
des del qual s’enllaça directament amb Espolla i la resta de l’Alt Empordà.

Entenent que la nostra comarca, que té una clara vocació transfronterera, no pot romandre 
passiva a aquesta problemàtica, atès que també se’n veu afectada i perjudicada, el Grup 
Comarcal de Junts per Catalunya demana al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
l’adopció dels següent acords:

1er. Demanar a la Prefectura dels Pirineus Orientals l’obertura immediata dels passos 
fronterers que va tancar i molt especialment el del coll de Banyuls, per la seva 



transcendència en l’àmbit de les relacions socials, econòmiques i laborals entre els dos 
territoris.

2on. Expressar el seu suport a les administracions públiques i organitzacions civils del cantó 
de la Costa Vermella que s’han mobilitzat de cares a constituir una associació que lluitarà 
judicialment contra aquest tancament, fent arribar l’acord als promotors de la iniciativa.

3er. Autoritzar a la Presidència i a la Gerència la realització de les accions necessàries per al 
compliment d’aquest acord.»

El Sr. Salvi Güell, conseller comarcal del grup d’ERC manifesta que el seu grup votarà a favor 
d’aquesta moció.

Diu que l’excusa que ha utilitzat la prefectura francesa per tancar aquests passos no té cap 
sentit i creuen que és un tema estrictament comercial i de suport a la seva autonomia local, 
però que és un greu perjudici contra els pobles que estan al voltant d’aquests passos 
fronterers, i fins i tot contra la comarca.

Entén que tota mena de suport a les entitats i associacions que lluiten per obrir aquests 
passos és benvinguda però també a nivell polític s’ha fet molta feina des de la Catalunya 
Nord.

Anima a contactar amb la Casa de la Generalitat a Perpinyà perquè aquests han demanat la 
restitució del pas a la prefectura dels Pirineus Orientals. Van enviar cartes signades per 
representants institucionals dels territoris directament afectats de l’Alta i Baixa Cerdanya, Alt 
Empordà, Vallespir, Rosselló, al primer ministre francès, al prefecte dels Pirineus Orientals i 
al sots delegat del Govern a Girona.

Comenta que durant el Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus que es va 
celebrar el 13 de desembre a Puigcerdà i sota la presidència del President de la Generalitat 
de Catalunya, Molt Honorable Sr. Pere Aragonès, també es va reclamar l’obertura dels 
passos tancats al llarg de tota la frontera.

També explica que el Parlament europeu s’ha adreçat vàries vegades a la comissària Ferreira 
sobre aquest tema amb preguntes parlamentàries dels diputats i diputades catalanes i que 
es va interpel·lar al govern espanyol sobre aquesta qüestió.
Manifesta que ara és el moment d’apretar fort perquè sembla que el dia 23 d’agost s’ha 
anunciat que el prefecte actual, ferm defensor d’aquest tancament, serà substituït.

El portaveu del grup comarcal de Ciutadans, Sr. Serafí Pérez, diu que està d’acord amb el 
fons però no amb la forma. Considera que tindria que estar dirigida al Congrés dels Diputats; 
d’aquesta forma es traslladarien els acords que s’adoptin al Ministeri que correspongui 
d’afers de fronteres, ja que aquest és un problema entre Espanya i França.
Diu que tot el demés si es fa tal com està plantejada aquesta moció quedarà com una 
cortina de fum. Per tot això el seu grup s’abstindrà en aquesta moció.



El portaveu del grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sr. Francesc Guisset, 
manifesta que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció. Recolzen totalment el text de la 
moció ja que no té cap sentit el tancament, i és un incompliment d’un tractat de lliure 
circulació i per tant no entenen aquest motiu; en tot cas donar tot el suport a la comarca i la 
unió tant de la Catalunya Nord com de Catalunya.

La portaveu del grup comarcal d’Amunt, Sra. Dolors Pons, manifesta que el seu grup votarà 
a favor d’aquesta moció.

Creu que és una frontera més al pas de persones africanes cap a Europa. És una manera de 
tancar el pas, és una barrera perquè no hi passin persones perquè passant per la frontera o 
pels passos habituals els poden identificar i retornar a casa seva, i en canvi aquests camins 
secundaris són una forma de que puguin passar tranquil·lament cap a Europa. Diu que és 
una manca de drets humans.

El Sr. Josep M. Bernils agraeix el suport de la majoria de grups.

Comenta que coneixien totes aquestes gestions i que el Consell Comarcal ja havia fet una 
carta de suport l’any passat però han cregut que al crear-se una nova entitat, l’Associació 
l’Albera sense fronteres, que està agafant un sentit jurídic, que donar-los suport des de l’Alt 
Empordà és un moment nou que s’afegeix al canvi de prefecte que desconeixien.

A continuació, es sotmet la moció a votació, essent el resultat de la mateixa el següent:

Vots a favor

15 dels consellers de Junts: Sra. Sònia Martínez i Juli, Sr. Agustí Badosa i Figueras, Sr. Josep 
M. Bernils i Vozmediano, Sr. Joan Cano i Yañez, Sr. Isidre Felip i Isern, Sr. Carles Fortiana i 
Costa, Sr. Joan Fuentes Pomés, Sra. Júlia Gil i Vilar, Sr. Enric Gironella i Colomer, Sr. Esteve 
Gironès i Hernández, Sr. Àlex Hernández i González, Sr. Joaquim Morillo i Mañas, Sra. Anna 
Palet i Vilaplana, Ernest Pratcorona i Canela i Sr. Alfons Vila i Cuadrado.

11 dels consellers d’ERC-AM: Sr. Jordi Claparols Pagès, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sra. Etna 
Estrems i Fayos, Sr. Salvi Güell i Bohigas, Sra. Ester Marcos i Jordà, Sra, Anna Massot i Font, 
Sra. Verónica Medina i Flores, Sr. Sergi Palomeras i Ferran, Sra. Anna Pérez i Mesquida, Sr. 
Joan Sabartés Olivet i Eva Ungé Fortiana.

5 dels consellers de Candidatura de Progrés (CP): Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Pere 
Moradell i Puig, Sr. Francisco Javier Marín Estany, Sr. Àngel Posas i Agulló i Sr. Martí Sans i 
Pairutó.

1 de la consellera d’Alternativa Municipalista (Amunt): Sra. Dolors Pons Sais



Vots en contra: Cap

Abstencions

1 del conseller de Ciutadans: Sr. Serafí Pérez Sánchez.

La moció, per tant, queda aprovada per majoria absoluta.

         24.-  Informes de presidència.-

La presidenta comenta que el mes de setembre, tal com es va parlar a la Comissió 
Informativa, es farà una reunió sobre el contracte programa on es convocaran alcaldes, 
regidors de Benestar Social i també a tots els consellers comarcals.

Tot seguit la Sra. Anna Palet presenta la campanya sostenible que s’està fent des de l’àrea 
de Medi Ambient del Consell Comarcal.

Explica que dins la Campanya «Enxampats» hi ha diverses accions i avui en presenta una 
que és una guia sostenible, una guia per al ciutadà, on s’expliquen tots els problemes 
mediambientals i quin és el servei públic que es pot fer des de les administracions.

Manifesta que vol posar en valor la feina que fan des dels ajuntaments i des del Consell 
Comarcal, així com també què pot fer el ciutadà.

Comenta que es trametrà als ajuntaments al mes de setembre en dos formats: imprès i 
format  per poder penjar a la web.

La presidenta diu en relació a una noticia que va sortir r en alguns mitjans, referent a un 
atac informàtic al Consell Comarcal, que aquesta informació no és certa i que han passat 
una nota i que ja s’ha rectificat.

         25.-  Precs i preguntes.-

         No se’n produeixen.



No havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió quan falten nou minuts per a dos 
quarts de set de la tarda (18:21 h).

          La presidenta,                                             Certifico:              
                              La secretària

 Sònia Martínez Juli                                        Cristina Pou Molinet
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