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

El dia 26 d’abril 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. Esteve Gironès Hernández, 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.

Excusa l’assistència el Sr. Enric Gironella Colomer.

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 22 de març de 
2022.-

Assabentats

2. Donar compte al Ple de l’Informe Resum de Control Intern relatiu a l’exercici 2021 
(Exp. 2022/701)

3. Expedient relatiu a la delegació de les funcions de la presidència del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà.- Donar compte del decret de presidència de data 11 
d’abril de 2022.- (Exp.2022/713)



4. Expedient relatiu a l’aprovació del reglament que regula el funcionament del servei 
comarcal de recollida de la FORM en àrees d’aportació.- Donar compte del decret de 
presidència de data 14 d’abril de 2022.- (Exp.2022/716)

Dictàmens

5. Expedient relatiu a l’Addenda al conveni per a la formalització de l'encàrrec a mitjà 
propi a favor de l'entitat Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L. per 
a la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària.- (Exp.2022/300)

6. Expedient relatiu a l’aprovació de l’informe de seguiment del Pla estratègic de 
recollida de residus de l’Alt Empordà 2020-2025.- (Exp.2020/563)

7. Expedient relatiu a la finalització de la cessió d’ús del vehicle Camió ISUZU model 
NPR85-P 75 3,0, sèrie Blue, als municipis de Boadella i Les Escaules, Biure, Darnius, 
Maçanet de Cabrenys i Terrades (Exp.2022/70)

8. Expedient relatiu a la contractació  de  les obres corresponents a la segona fase del 
Centre de  Tractament de Residus i construcció d'un edifici de control i magatzem.-  
Desestimació de les sol·licituds presentades per la UTE adjudicatària del contracte.- 
(Exp.2021/1387)

9. Expedient relatiu a l’aplicació de l'Acord GOV/60/2022, de 5 d'abril, de mesures 
excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres.- 
(Exp.2022/744)

10. 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)

11. Expedient relatiu a la modificació de crèdit 22/05 - Medi Ambient Suplement de 
crèdit Retorn Cànon 2019 i 2020 als ajuntaments.- (Exp.2022/521)

12. Expedient relatiu a la modificació de crèdit 22/08 - Administració General Suplement 
de crèdit en previsió de més despesa per contractes de prestació de serveis.- 
(Exp.2022/563)



13. Expedient relatiu a la modificació de crèdit 22/07 -  Medi Ambient Suplement de 
crèdit Contracte explotació Abocador comarcal.- (Exp.2022/550)

14. Expedient relatiu a l’aprovació de les Bases que han de regir la convocatòria de 
subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport 
adaptat individual i col·lectiu a la comarca de  l'Alt Empordà.- (Exp.2022/289)

15. Expedient relatiu a l’aprovació del Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i de la Declaració institucional de lluita contra el frau.- (Exp.2022/639)

16. Expedient relatiu al l’aprovació 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.- (Exp.2022/597)

17. Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga.- 
(Exp.2022/466)

18. Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pontós.- (Exp.2022/473)

19. Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Viladamat.- (Exp.2022/497)

20. Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Vilajuïga.- (Exp.2022/474)

21. Expedient relatiu a l’autorització de compatibilitat per realitzar una segona activitat 
professional a favor de la funcionària interina per programa, ocupant d’un lloc de 
treball d’Arquitecta, Sra. Mercè Pagès Garcia.- (Exp.2022/510)

22. Expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit 22/02.- (Exp.2022/732)

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 
22 de març 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  
celebrada el dia 22 de març 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.- Donar compte al Ple de l’Informe Resum de Control Intern relatiu a l’exercici 
2021 (Exp. 2022/701)

La presidenta cedeix la paraula al Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep M. Marcé, que  
explica el contingut del següent informe, i el Ple es dona per assabentat:

«El present informe s’estructura en els apartats següents:

Índex de continguts
I. Introducció..................................................................................................................2
II. Abast de l’informe resum.............................................................................................4
1. Abast subjectiu ...........................................................................................................4
2. Abast objectiu .............................................................................................................4
2.1. Abast objectiu de la funció interventora .....................................................................4
2.2. Abast objectiu del control permanent .........................................................................5
3. Mitjans disponibles ......................................................................................................7
III. Conclusions i recomanacions ......................................................................................8
1. Conclusions i recomanacions fruit de la funció interventora ............................................8
2. Conclusions i recomanacions fruit del control permanent ..............................................10
IV. Deficiències que requereixen l’adopció de mesures correctives mitjançant un Pla d’Acció:15
V. Valoració del compliment del Pla d’Acció de l’exercici anterior (Control intern de l’exercici 
2020). ..........................................................................................................................17

I. Introducció
La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera, juntament amb 
la comptabilitat, constitueixen, entre d'altres, funcions públiques necessàries a totes les 
entitats locals. Aquestes funcions estan reservades a funcionaris d'administració local amb 
habilitació de caràcter nacional i s'atribueixen, mitjançant els articles 2 i 4 del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració 
local amb habilitació de caràcter nacional (en endavant RD 128/2018), a la Intervenció.



Aquesta funció de control i fiscalització es troba regulada als articles 213 i següents del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals (en endavant TRLRHL). L'article 213 del TRLRHL estableix que:  

"Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los 
artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los 
organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus 
modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de 
cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la 
eficacia.
A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá 
las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de 
actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de 
control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el 
apartado anterior.
Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la 
Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados 
de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido que 
se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior."

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà no té constituïda cap entitat adscrita o dependent, així 
doncs, el control intern durant l’exercici 2021 s'ha d'exercit només sobre la pròpia entitat 
local en les modalitats de:

Funció interventora (a priori), i

Control financer (en general, a posteriori), que, al seu torn, comprèn el 
control permanent.

Pel que fa al règim de control, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’aplica el règim 
ordinari, si bé en sessió plenària de data 24 de juliol de 2018, la Corporació va acordar:

 Pel que fa als ingressos, substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la 
tresoreria pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat; i

 Pel que fa a les despeses, substituir la fiscalització prèvia i plena per la fiscalització i 
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a 
l’exercici de la funció interventora. Aquest fet va comportar que, a partir d'aquest 
moment la intervenció només comprovés els extrems aprovats per la Diputació de 
Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 
2018) i recollits a la Guia Bàsica que adapta per a les entitats del sector públic local 
els requisits addicionals previstos a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 
2008 i en l’acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018, respecte a 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.



L'establiment de les normes sobre els procediments de control, metodologia d'aplicació, 
criteris d'actuació, drets i deures del personal controlador i destinataris dels informes de 
control a què es refereix l'article 213 del TRLRHL s’ha portat a terme en aplicació del Reial 
Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local (en endavant RD 424/2017).
Així, aquesta mateixa norma, desenvolupa l'obligació de trametre amb caràcter anual a la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat (en endavant IGAE) i al Ple, un informe 
resum dels resultats de control mitjançant el seu article 37, d'acord amb el qual:

"1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación 
de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el 
artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del presidente de la Corporación, y a 
la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer cuatrimestre 
de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de las de las 
actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.
3. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las instrucciones a las que 
habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen y deberá crear 
un inventario público que recoja los informes recibidos de las Entidades Locales."

L'informe al qual es refereix l'article transcrit és el present informe, que s'ha realitzat d'acord 
amb la Resolució de 2 d’abril de 2020, de la IGAE, per la qual s’estableixen les instruccions a 
les quals s’haurà d’ajustar el contingut, estructura i format de l’informe resum, així com la 
sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació 
comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.
En tot cas, cal destacar que aquest informe només fa referència als principals resultats 
obtinguts, no a la totalitat dels resultats del control intern realitzats i que només es posen de 
manifest els resultats més significatius per la seva rellevància quantitativa i qualitativa, per la 
seva reiteració i/o novetat, i deixant de banda deficiències puntuals o singulars, no 
rellevants, i que no mostren una pauta d’actuació global.

II. Abast de l’informe resum

1. Abast subjectiu

Les actuacions en el marc de la funció interventora i el control permanent es realitzen tan 
sols sobre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (sense perjudici del control financer sobre 
els beneficiaris de subvencions i del control de la dotació que perceben els grups polítics).
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà no té constituïda cap entitat adscrita o dependent.  



2. Abast objectiu

2.1. Abast objectiu de la funció interventora
Com ja s’ha explicat en l’apartat introductori, pel que fa als ingressos s’ha substituït la funció 
prèvia plena per la presa de raó en comptabilitat i, en relació a les despeses, s’aplica el 
règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, de manera que els principals 
resultats obtinguts en aquesta fase seran objeccions, comentaris o omissions que tinguin 
rellevància bé per la seva importància o bé per ser reiterats.

Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions 
efectuades per la Intervenció.
S’han emès 1061 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals no hi ha cap informe 
amb objeccions,  i, per consegüent, tampoc s’ha adoptat cap acord contrari a les objeccions.

Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
No s’ha sol·licitat opinió a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les objeccions efectuades per 
la Intervenció.

No s’ha adoptat cap acord pel Ple de l’entitat local contrari a les objeccions.

Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió de la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya.

No s’ha sol·licitat opinió a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Informes d’omissió de la funció interventora.

S’han realitzat 24 informes d’omissió de fiscalització, dels quals la seva totalitat han 
comportat un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit per un import total de 
364.010,92€.

Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
S’han emès 6 informes favorables d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a 
justificar.

S'ha detectat que hi ha una confusió en el tractament dels pagaments a justificar i bestretes 
de caixa fixa, donant un tractament pressupostari al que realment era extrapressupostari, 



barrejant el concepte pagament a justificar i bestretes de caixa fixa. Aquesta incorrecció ja 
està corregida a partir de l’inici de l’exercici 2022

Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
No s’ha emès cap informe d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa 
fixa.
S'ha detectat que hi ha una confusió en el tractament dels pagaments a justificar i bestretes 
de caixa fixa, donant un tractament pressupostari al que realment era extrapressupostari, 
barrejant el concepte pagament a justificar i bestretes de caixa fixa. Aquesta incorrecció ja 
està corregida a partir de l’inici de l’exercici 2022.

Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en 
l’exercici de la funció interventora.

2.2. Abast objectiu del control permanent

Dins del control permanent, i d'acord amb la consulta vinculant de la IGAE de data 8 de 
maig de 2019, cal diferenciar entre les actuacions planificables i les no planificables.
Les actuacions planificables poden ser derivades d'una obligació legal o seleccionades en 
base a una anàlisi de riscos. En tot cas, es tractarà d'actuacions realitzades a posteriori i 
subjectes a procediment contradictori.
Per altra banda, les actuacions no planificables són aquelles que deriven d'una obligació 
legal i per les quals la pròpia norma estableix el moment i les condicions en què s'han de 
realitzar. Aquests tipus d'actuacions no estan subjectes a procediment contradictori.

2.2. a) Actuacions planificables obligatòries

En relació a les actuacions planificables obligatòries, fins a la data del present informe i dins 
de l’exercici 2021, s’han emès els següent informes relatius als resultats de l’exercici 2020:
A. Auditoria del Registre comptable de factures (RCF) d’acord amb l’article 12.3 de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures del Sector Públic.
B. Avaluació del compliment de la normativa en matèria de Morositat, d’acord amb l’article 
12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures del Sector Públic.
C. Verificació de l’existència d’obligacions derivades de despeses fetes o béns i serveis rebuts 
per als quals no s’ha produït la imputació pressupostària a 31 de desembre (Compte 413), 



d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, 
de control del deute comercial en el Sector Públic.
2.2. b) Actuacions planificables seleccionades del Pla Anual de Control Financer 
per a l’exercici 2020.

En l’informe resum de l’exercici anterior, referent als resultats del control intern de l'exercici 
2020, vam posar de manifest que degut a, per una banda, la manca de mitjans personals i, 
per l’altra, el retràs en la formalització del contracte basat en l’adjudicació de l’acord marc de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) algunes de les actuacions planificables no s’han 
pogut realitzar en la seva totalitat.

Aquest és el cas de les actuacions planificables seleccionades en base a un anàlisi de riscos  
doncs es va emetre l’informe provisional dins l’exercici 2020 però no es fins el dia 8 d’abril 
de 2021 quan es va signar l’informe definitiu. Per consegüent, en el present informe resum 
s’inclouran els resultats d’aquestes actuacions planificables seleccionades relatives al Pla 
Anual de Control Financer per l’any 2020.

El control permanent s’ha realitzat sobre els Recursos Humans (Increment de retribucions, 
complement de productivitat, nòmines de personal, procediments de selecció de personal) 
com també en matèria de contractació menor; subvencions i ajuts; i, per últim, en matèria 
d’ingressos de subvencions corrents.

2.2. c) Actuacions planificables seleccionades del Pla Anual de Control per a 
l’exercici 2021.

Degut a la manca de mitjans personals comentada en l’apartat II.3. del present informe, no 
s’ha pogut emetre l’informe definitiu relatiu a les actuacions planificables selecionades dins 
de l’exercici 2021, havent-se emès l’informe provisional el dia 28/12/2021 i l’informe definitiu 
en data 07/02/2022. Per consegüent, del resultat d’aquestes actuacions es farà esment en 
l’informe resum que s’elaborarà a l’any 2023.

2.2. d) Actuacions no planificables

En relació a les actuacions no planificables, cal mencionar que, en el moment establert per la 
normativa d'aplicació en cada cas, s'han emès els informes relatius al pressupost, a les 
modificacions de crèdit, a la liquidació, a la concertació de noves operacions d'endeutament, 
i tramitat les comunicacions respecte el període mitjà de pagament i els terminis previstos a 
la normativa sobre morositat en les operacions comercials.
Un altre tipus d'actuacions no planificables són les emissions d'informes en base a l'article 4 
del RD 128/2018, corresponents a expedients que cal que s'aprovin per majoria absoluta 
dels membres del ple.



2.2. e) Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides

Durant l’exercici 2021, en data 07/12/2021 s’ha emès un informe provisional relatiu al 
control financer de les subvencions atorgades a l’exercici 2019 que eren objecte de control 
del Pla Anual de Control Financer per l’exercici 2020. No obstant, no es fins el 17/01/2022 
quan es signa l’informe definitiu, per consegüent, del resultat d’aquestes actuacions es farà 
esment en l’informe resum que s’elaborara a l’any 2023.

En relació a les subvencions atorgades a l’exercici 2020, i que eren objecte del Pla Anual de 
Control Financer per l’exercici 2021, en el moment d’elaboració del present informe resum 
s’està treballant amb l’empresa d’auditoria contractada per finalitzar els treballs de control el 
més aviat possible.

3. Mitjans disponibles

Pel que fa als mitjans personals, l’equip d’intervenció en l’exercici 2021 estva format per un 
total de 5 persones: la interventora (en règim d’acumulació), un tècnic A2 que va prendre 
possessió en data 1 de febrer de 2021, 2 administratives i 1 auxiliar administrativa. D’aquest 
equip, la interventora, el tècnic, 1 administrativa i l’auxiliar realitzen tasques de control en la 
modalitat de funció interventora, però també de comptabilitat, tramitació, assessorament, 
gestió, modelatge d’expedients i remissió d’informació, entre d’altres. D’aquest equip, però, 
únicament realitzen tasques de control financer la interventora i el tècnic A2, i degut al 
volum de feina que comporta la funció interventora i les altres tasques esmentades, la 
jornada de treball que poden dedicar al control financer és molt reduïda.

Es considera que aquests mitjans són insuficients per assolir un control eficaç donat el gran 
volum d’expedients que es tramiten diàriament, ja que sense un equip de treball amb 
especialistes en els diferents àmbits és molt difícil assolir les tasques i responsabilitats 
derivades de l’aplicació del Reglament de control intern (RD 424/2017) i poder planificar les 
tasques que l’òrgan de control té encomanades.

Cal tenir en compte que, independentment del suport d’empreses col·laboradores en la tasca 
de control, aquestes tenen una limitació legal en el propi exercici de la funció, i la pròpia 
competència de l’exercici de la funció ha de fer-se per la Intervenció General i pel personal 
d’ella dependent. L’obligatòria aplicació de les Normes d’auditoria del Sector Públic, ens 
exigeix, realitzar una direcció efectiva del treball la qual cosa implica validar prèviament cada 
fase o treball, des de la memòria de planificació, a la determinació d’universos, realització de 
proves, papers i programes de treball, comprovar la documentació que es subministra, 
proporcionar dades necessàries als auditors, i estar-hi en contacte permanent per tal de 
poder resoldre les incidències que es van trobant durant l’elaboració dels treballs d’auditoria, 
fer reunions periòdiques per aclarir dubtes i arribar a les mateixes conclusions, etc. Aquesta 
tasca de direcció i seguiment dels contractes adjudicats comporta una dedicació i temps 
principal, en l’organització del treball diari.



Per l’altra banda, en relació als mitjans econòmics, en el 2021 es va disposar d’una aplicació 
pressupostària amb un crèdit de 20.000 euros. Part d’aquesta dotació es va destinar a la 
contractació d’auditors externs per tal que col·laboressin amb la intervenció per realitzar el 
control.
Per últim, es fa constar que al present moment no existeix cap eina informàtica que permeti 
analitzar els riscos, ni realitzar el control intern de forma estructurada, essent una aplicació 
que es considera absolutament imprescindible per la pròpia realització de la gestió de riscos, 
pel control de processos, per la gestió de les auditories i per la gestió del control permanent.
Sí que es disposa, per altra banda, d’una aplicació que permet verificar els requisits bàsics 
en la funció interventora d’una forma estructurada, tot i que aquesta aplicació no es troba 
del tot integrada amb el gestor d’expedients, fet que comporta que la tramitació no sigui 
ràpida i fluida.

III. Conclusions i recomanacions

1. Conclusions i recomanacions fruit de la funció interventora
Les conclusions principals extretes a partir de les actuacions de funció interventora (en 
règim de requisits bàsics) han estat les següents:

A) En matèria de contractació s’ha detectat principalment una manca de planificació 
diligent per part de l'àrea gestora, de les licitacions de nous contractes amb 
anterioritat a l’extinció del contracte anterior. Aquesta irregularitat comporta 
l’incompliment dels principis de publicitat i concurrència establerts a la normativa 
contractual.

A més, s’han detectat contractes que haurien de ser objecte de licitació i que, per contra, es 
tracten com a contractes menors o bé s’adjudiquen sense tramitar el procediment 
corresponent i, per tant, amb omissió de fiscalització. En alguns casos inclús es contracten 
verbalment sense que hi hagués crèdit adequat i suficient al pressupost, fet que es fa 
constar en els corresponents informes d’intervenció.

B) Valorant globalment la tramitació dels expedients que requereixen l’exercici de la 
funció interventora sobre despeses i pagaments per part d’intervenció, s’ha detectat 
una falta de planificació per part de les àrees gestores i/o falta de mitjans personals 
d’aquestes. Aquest fet provoca que, a la pràctica, la Intervenció no pugui disposar 
dels terminis de l’article 10 del Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, de Control 
Intern, per fiscalitzar l’expedient corresponent sense afectar indirectament la 
tramitació de l’expedient.

En base a aquestes conclusions es fan les següents recomanacions:

- Millorar la planificació de la contractació per evitar la realització de despeses sense els 
procediments establerts a la normativa contractual. Seria recomanable aprovar un calendari 



consensuat entre l'àrea de contractació i les àrees gestores on es marquin les prioritats en 
funció de les necessitat i que permeti una planificació diligent i controlada de la duració i 
extinció dels contractes licitats.
En aquest sentit, hem de manifestar que aquesta deficiència ja s’havia observat en l’exercici  
2020 i en l’informe resum elaborat a l’exercici 2021 es va fer aquesta mateixa recomanació. 
En conseqüència, el Pla d’Acció elaborat en el mateix exercici va determinar les mesures a 
adoptar per esmenar les deficiències observades.
Per consegüent, i en vista de que el calendari d’implementació d’aquesta mesura finalitzava 
a finals de l’exercici 2021, seria recomanable revisar si la mesura ha donat els resultats 
buscats des de la seva adopció i, en el seu cas, realitzar les modificacions corresponents.
- Elaborar un llistat de tots els contractes que cal licitar, per tal de poder fer l’adequada 
planificació de la contractació, tal i com preveu l’art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), establint un calendari de prioritats en la 
tramitació d’aquestes licitacions, en coordinació amb les àrees implicades i no infringir 
novament la normativa referent a la contractació menor o bé que finalitzin contractes sense 
que sigui possible nova pròrroga i no hi hagi la nova contractació licitada.
Aquest fet, addicionalment significaria un estalvi tant de recursos econòmics com materials, 
degut a que durant un termini determinat d’exercicis no caldria incoar cap expedient. Aquest 
calendari caldria que s’aprovés en coordinació entre les àrees afectades i l’àrea de 
contractació del Consell.
En aquest sentit, hem de manifestar que aquesta recomanació també ja es va realitzar en 
l’informe resum elaborat a l’exercici 2021, i el corresponent Pla d’Acció va recollir les 
mesures a adoptar per esmenar les deficiències observades. En aquest sentit, el Ple del 
Consell Comarcal en data 22 de febrer de 2022 va aprovar el corresponent Pla de 
Contractació per l’exercici 2022 (EXP. 2022-183).
Per consegüent, es proposa revisar trimestralment si la mesura s’executa segons les 
previsions inicials.

2. Conclusions i recomanacions fruit del control permanent

2.1. Actuacions planificables obligatòries

2.1.A. Auditoria del Registre comptable de factures (RCF) d’acord amb l’article 
12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures del Sector Públic.

En data 14/12/2021 aquesta Intervenció va emetre l’informe definitiu relatiu a l’auditoria de 
sistemes del registre comptable de factures i s’han tret les següents conclusions:

- L’òrgan competent en matèria de comptabilitat del Consell Comarcal no elabora els 
informes trimestrals previstos en l’article 10 de la Llei 25/2013 respecte de les factures 



pendents de reconeixement d’obligació anotades en el RCF per a les que han transcorregut 
més de 3 mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació.

Es recomana: implantar un sistema de requeriments periòdics d’actuació per part de l’àrea 
de comptabilitat, respecte a les factures pendents de reconeixement d’obligació.

- Els sistemes de gestió del RCF s’ajusten a allò establert en el RD 3/2010, pel que es regula 
l’Esquema Nacional de Seguretat. No obstant, no s’ha realitzat l’auditoria que es preveu en 
l’article 34 del RD 3/2010, amb l’abast previst a l’annex III, punt 2.2 de la norma esmentada 
i no es disposa de la certificació de l’Esquema Nacional de Seguretat.

Es recomana: realitzar l’auditoria indicada en el paràgraf anterior i les actuacions necessàries 
per obtenir la certificació de l’ENS.

- Des del PGEFe no es poden tramitar les sol·licituds d’anul·lació de les factures i, per 
consegüent, el proveïdor que vol realitzar l’anul·lació d’una factura es veu obligat a posar-se 
en contacte personalment amb l’Àrea de Serveis Econòmics del Consell per anul·lar la 
factura.

Es recomana: consultar si el programa informàtic de l’AOC permetrà anul·lar les factures 
directament des del sistema.

2.1.B. Avaluació del compliment de la normativa en matèria de Morositat, d’acord 
amb l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic.

Aquesta Intervenció va emetre en data 19/10/2021 l’Informe definitiu sobre el compliment 
de la normativa en matèria de morositat durant l’exercici 2020, pel qual es determina que el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha complert els objectius de compliment de la normativa 
en matèria de morositat i el compliment dels indicadors del Període Mitjà de Pagament 
(PMP).
No es fa cap recomanació.

2.2.C. Verificació de l’existència d’obligacions derivades de despeses fetes o béns 
i serveis rebuts per als quals no s’ha produït la imputació pressupostària a 31 de 
desembre (Compte 413), d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el Sector 
Públic.

Aquesta Intervenció va emetre en data 20/10/2021 l’Informe definitiu sobre la verificació de 
l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades no béns realitzat, o béns o 
serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) al tancament de l’exercici 2020. 
En aquest informe es feia constar que en l’exercici 2020, data en que va prendre possessió 



qui subscriu aquest informe, les dades del compte 413 no estaven correctament 
comptabilitzades.
No es fa cap recomanació ja que durant l’exercici 2021 s’ha esmenat l’error observat.

2.2.D. Actuacions planificables seleccionades en base a un anàlisi de riscos de 
l’execució del Pla Anual de Control Financer per l’any 2020 (relatiu a l’exercici 
2019)

En l’informe resum elaborat en l’exercici 2021 aquesta Intervenció va manifestar que en 
relació a les actuacions seleccionades valorades en el Pla Anual de Control Financer signat a 
l’any 2020, els resultats d’aquestes actuacions i les corresponents recomanacions es 
consignarien en l’Informe resum de l’any 2022 (ja que l’informe definitiu es va signar a 
l’exercici 2021). No obstant, aquests resultats i les recomanacions corresponents  es van 
incorporar en el corresponent Pla d’Acció.

En aquest sentit, en data 29/07/2021 es va aprovar el Pla d’Acció relatiu a l’informe resum 
dels resultats de control intern de l’exercici 2020 i es van adoptar les mesures correctives 
corresponents. Es farà esment del resultat d’aquestes mesures en l’apartat V del present 
informe.

Per aquest motiu, en l’apartat següent només es reproduiran de nou les principals 
conclusions i recomanacions extretes de l’informe definitiu de control de l’exercici 2020 
(execució del PACF signat a l’any 2020 relatiu a l’exercici 2019) signat al febrer del 2021, 
sense que sigui necessari adoptar mesures de correcció de les deficiències doncs aquestes ja  
han estat incorporades en el Pla d’Acció aprovat en data 29/07/2021 :

Resultats exposats en relació a les actuacions planificables seleccionades:

A) En relació a les incidències trobades en matèria de personal s’ha detectat que 
l’increment del complement de productivitat s’ha implementat de forma lineal a tota 
la plantilla de la Corporació sense tenir en compte el rendiment especial, l’activitat 
extraordinària, i l’interès i iniciativa en el desenvolupament de les tasques per part 
del funcionari.

B) En relació a les incidències trobades en relació a la fiscalització de les nòmines de 
personal s’ha detectat una irregularitat relacionada amb les bases de cotització a la 
seguretat social en vista de que el CCAE calcula aquesta base prorratejant cada una 
de les pagues extraordinàries per un import equivalent a la retribució mensual 
ordinària i no per l’import de les pagues extraordinàries efectivament retribuïdes. 
Aquesta pràctica pot tenir diferents efectes en relació als imports cotitzats que 
podrien diferir entre els empleats en plantilla que s’han incorporat abans o després 



de l’entrada en vigor del Real Decret Llei 8/2010, de 20 de maig. Cal contrastar 
l’aplicabilitat de l’article 5 del Real Decret 20/2012, de 13 de juliol i les diferents 
interpretacions jurisprudencials de la normativa esmentada.  

C) En relació als procediments de selecció de personal s’ha detectat que el sistema 
d’identificació dels aspirants no compleix amb les disposicions normatives vigents en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal doncs en determinats 
procediments de selecció analitzats s’ha publicat la totalitat de les xifres del 
document d’identificació dels aspirants.

D) En relació a l’avaluació del període de pràctiques per garantir la idoneïtat dels 
candidats a les places que es convoquen, s’ha detectat que l’avaluació que es 
realitza per part del cap de l’àrea i del tècnic encarregat del seguiment del període 
no es fa de forma motivada si l’aspirant ha superat satisfactòriament el període de 
pràctiques.

E) En relació als expedients de contractació menor inferior a 3.000 euros (IVA exclòs), 
s’ha detectat que s’incompleix l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel 
que fa a la tramitació de l’expedient, doncs no s’inclou l’informe de l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte i que no s’altera l’objecte del 
contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

F) En relació als expedients relatius a aprovacions de convenis entre administracions 
s’ha detectat que els corresponents informes jurídics d’aprovació del conveni no 
s’incorporen a l’expedient.  

G) Pel que fa a la formació i gestió d’expedients electrònics s’han detectat irregularitats 
en relació a la utilització del programa de gestió, principalment a resultes de la falta 
d’incorporació a l’expedient de determinats documents transcendents i/o preceptius, 
com en els casos d’expedients de contractació menor i subvencions i ajuts.

  
Aquests resultats van comportar les següent recomanacions:

A) En relació al complement de productivitat es recomanà aprovar un reglament de 
productivitat que valori, amb la màxima objectivitat, l’especial rendiment, l’activitat 
extraordinària i l’interès i iniciativa amb la que els empleats públics exerceixen les 
seves funcions.

B) En relació a la fiscalització de les nòmines es recomanà estudiar l’aplicabilitat de 
l’article 5 del Real Decret 20/2012, de 13 de juliol, en relació a les bases de 
cotització a la seguretat social i les diferents interpretacions normatives de la norma 
a fi d’assegurar que les actuacions del CCAE s’ajusten a la legislació aplicable en 
aquesta matèria.



En aquest sentit, hem de manifestar que aquesta recomanació ja es va realitzar en 
l’informe resum elaborat a l’exercici 2021 i, en conseqüència, el Pla d’Acció elaborat 
en el mateix exercici va determinar les mesures a adoptar per esmenar les 
deficiències observades.

C) En relació als procediments de selecció de personal, es recomanà modificar el 
sistema d’identificació del aspirants que hauria de contenir el nom i cognom de 
l’aspirant i 4 xifres aleatòries del número del document d’identificació. També es 
recomana crear un model de resolucions que eviti la publicació de la totalitat del 
document d’identificació.

D) En relació a l’avaluació del període de pràctiques es recomanà que en cas de 
superació positiva del període de pràctiques l’avaluació no es limités a concloure que 
s’ha superat el període de prova de forma satisfactòria.

E) En relació a la contractació menor inferior a 3.000 euros (IVA exclòs), es recomanà 
aprovar un model d’informe tècnic unificat per diferents tipus de contractes menors.
Així mateix es recomanà modificar el redactat de les Bases d’Execució del 
pressupost per adaptar-se a la normativa vigent i evitar futurs incompliments.
Finalment, es considerà recomanable elaborar un llistat de tots els contractes que 
cal licitar, per tal de poder fer l’adequada planificació de la contractació, tal i com 
preveu l’art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(en endavant, LCSP), establint un calendari de prioritats en la tramitació d’aquestes 
licitacions, en coordinació amb les àrees implicades i no infringir novament la 
normativa referent a la contractació menor o bé que finalitzin contractes sense que 
sigui possible una nova pròrroga i no hi hagi la nova contractació licitada.
Aquest fet, addicionalment significaria un estalvi tant de recursos econòmics com 
materials, degut a que durant un termini determinat d’exercicis no caldria incoar cap 
expedient. Aquest calendari caldria que s’aprovés en coordinació entre les àrees 
afectades i l’àrea de contractació de la Corporació.

F) En relació a la manca d’informes jurídics d’aprovació de convenis es recomanà 
dissenyar un expedient que obligui a incorporar aquests informes a fi d’evitar futures 
omissions.

G) Pel que fa a la gestió d’expedients, es recomanà, en primer lloc, la realització de 
cursos formatius per a la plantilla del Consell Comarcal en matèria de gestió 
d’expedients electrònics i, en segon lloc, es recomanà una remodelació exhaustiva 
dels dissenys d’expedients que permetin controlar que s’incorporen a l’expedient 
electrònic tots els documents rellevants i/o preceptius.



2.2. E. Actuacions no planificables

En relació a les actuacions no planificables no s’ha detectat cap incidència destacable durant 
l’exercici 2021.
No es fa cap recomanació.

2.2. F. Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides
Tal i com s’ha especificat en l’apartat II.2.2.e) de les actuacions de control financer de les 
subvencions i ajudes concedides relatives al Pla Anual de Control Financer dels exercicis 
2020 i 2021 es farà esment en l’informe resum de l’exercici 2022.

2.2. G. Actuacions de control financer relatives a les assignacions als grups 
polítics comarcals .
Aquesta Intervenció va emetre en data 05/11/2021 l’informe definitiu en relació a la 
justificació de les aportacions efectuades als diferents grups polítics comarcals.

Recomanació: Es recomana que l’ordenament comarcal regulador de les aportacions 
econòmiques de funcionament als grups comarcals tingui una normalització més detallada i 
complerta, en relació sobretot al tràmit de justificació de les despeses realitzades per part 
dels grups comarcals. En aquest sentit, per exemple, es recomana fixar un termini màxim 
per aportar la documentació justificativa de les despeses i concretar les despeses 
considerades acceptables en relació a la naturalesa jurídica de les aportacions. Una regulació 
més concreta i consistent milloraria la seguretat jurídica pels grups comarcals  i per a la 
pròpia Corporació.

IV. Deficiències que requereixen l’adopció de mesures correctives 
mitjançant un Pla d’Acció:
Tal i com estableix l’art. 38 del RD 424/2017, el termini de 3 mesos des de la remissió del 
present informe al Ple, el/la president/ta de la Corporació ha de formalitzar un pla d’acció 
que determini les mesures a adoptar per resoldre les debilitats, deficiències, errors i 
incompliments posats de manifest en aquest informe.
El pla d’acció haurà de contenir les mesures de correcció adoptades, el responsable 
d’implementar-les i el calendari d’actuacions a realitzar. Aquest pla s’haurà de remetre a 
l’òrgan interventor per tal que valori la seva adequació per resoldre les deficiències i, si 
s’escau, els resultats obtinguts, i informarà al Ple sobre la situació de la correcció d’aquestes 
debilitats per tal que aquest  pugui fer un seguiment periòdic de les mesures correctores 
implantades.
Així, les deficiències detectades que requereixen l’adopció de mesures correctives mitjançant 
un pla d’acció són les següents:



Funció Interventora

Contractació:
- Planificació de la contractació per evitar la realització de despeses sense els procediments 
establerts a la normativa contractual.
Es recomana: Com que aquesta deficiència ja s’havia posat de manifest en l’informe resum 
de l’exercici precedent i ja s’ha adoptat mesures correctives, seria recomanable revisar si la 
mesura ha donat els resultats buscats des de la seva adopció i, en el seu cas, realitzar les 
modificacions corresponents.
- Elaborar un llistat de tots els contractes que cal licitar, per tal de poder fer l’adequada 
planificació de la contractació, tal i com preveu l’art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), establint un calendari de prioritats en la 
tramitació d’aquestes licitacions, en coordinació amb les àrees implicades i no infringir 
novament la normativa referent a la contractació menor o bé que finalitzin contractes sense 
que sigui possible nova pròrroga i no hi hagi la nova contractació licitada.
Es recomana: Com que aquesta deficiència ja s’havia posat de manifest en l’informe resum 
de l’exercici precedent i ja s’ha adoptat mesures correctives, es recomana revisar 
trimestralment si la mesura s’executa segons les previsions inicials.

Control Permanent

Actuacions planificables obligatòries

Auditoria del Registre comptable de factures (RCF):

- L’òrgan competent en matèria de comptabilitat del Consell Comarcal no elabora els 
informes trimestrals previstos en l’article 10 de la Llei 25/2013 respecte de les 
factures pendents de reconeixement d’obligació anotades en el RCF per a les que 
han transcorregut més de 3 mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació.

Es recomana: implantar un sistema de requeriments periòdics d’actuació per part de 
l’àrea de comptabilitat, respecte a les factures pendents de reconeixement 
d’obligació.

Actualment ja s'ha elaborat una circular d'intervenció i uns models adreçats a l'àrea 
de comptabilitat per tal de poder elaborar aquestes informes trimestrals en aquest 
exercici 2022.

- Els sistemes de gestió del RCF s’ajusten a allò establert en el RD 3/2010, pel que 
es regula l’Esquema Nacional de Seguretat. No obstant, no s’ha realitzat l’auditoria 
que es preveu en l’article 34 del RD 3/2010, amb l’abast previst a l’annex III, punt 



2.2 de la norma esmentada i no es disposa de la certificació de l’Esquema Nacional 
de Seguretat.

Es recomana: realitzar l’auditoria indicada en el paràgraf anterior i les actuacions 
necessàries per obtenir la certificació de l’ENS.

- Des del PGEFe no es poden tramitar les sol·licituds d’anul·lació de les factures i, 
per consegüent, el proveïdor que vol realitzar l’anul·lació d’una factura es veu 
obligat a posar-se en contacte personalment amb l’Àrea de Serveis Econòmics del 
Consell per anul·lar la factura.

Es recomana: consultar si el programa informàtic de l’AOC permetrà anul·lar les 
factures directament des del sistema.

Actuacions de control financer relatives a les assignacions als grups polítics comarcals .

Modificar la regulació comarcal en relació a les aportacions econòmiques de funcionament 
dels grups comarcals  

Es recomana: que l’ordenament comarcal regulador de les aportacions econòmiques de 
funcionament als grups comarcals tingui una normalització més detallada i complerta, en 
relació sobretot al tràmit de justificació de les despeses realitzades per part dels grups 
comarcals. En aquest sentit, per exemple, es recomana fixar un termini màxim per aportar la 
documentació justificativa de les despeses i concretar les despeses considerades acceptables 
en relació a la naturalesa jurídica de les aportacions. Una regulació més concreta i consistent 
milloraria la seguretat jurídica pels grups comarcals  i per a la pròpia Corporació.

V. Valoració del compliment del Pla d’Acció de l’exercici anterior (Control 
intern de l’exercici 2020).

En data 29/07/2021 la Presidenta d’aquesta Corporació va elaborar el corresponent Pla 
d’Acció relatiu a l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2020 (EXP. 
2021/1170). En data 05/08/2021 la Intervenció va valorar positivament el Pla presentat per 
la Presidenta.
Aquest pla d'acció comprèn les mesures concretes, terminis i responsables per a corregir les 
deficiències posades de manifest a l'informe resum del control intern. Si bé, cal posar de 
manifest que com a responsable no s'ha indicat una persona o càrrec concret, si no una àrea 
gestora.
Pel que fa a l'adopció de les mesures i al compliment dels terminis, des de l'àrea 
d'intervenció, s'han enviat correus electrònics a les àrees responsables de la implementació  
preguntant-los per l'estat de les mesures, amb els resultats següents:



Acció núm. 1
Àrea gestora: Contractació i àrea gestora corresponent
Situació: Termini finalitzat Resultat: Implementat

Deficiència Mesura de correcció
Manca de planificació dels procediment de 
licitació.

Aprovar un pla anual de contractació per 
part dels serveis de contractació, dent les 
actualitzacions corresponents en funció de 
les necessitats de contractació i dels mitjans 
disponibles, i tenint en compte la informació 
facilitada per les àrees gestores.

Resultat del seguiment
El Ple del Consell Comarcal en data 22 de febrer de 2022 va aprovar el corresponent Pla de 
Contractació per l’exercici 2022 (EXP. 2022-183).

Acció núm. 2
Àrea gestora: Àrea gestora corresponent
Situació: Termini finalitzat Resultat: Implementat

Deficiència Mesura de correcció
S’ha detectat principalment una manca de 
planificació diligent per part de l’òrgan gestor 
de les licitacions de nous contractes amb 
anterioritat a l’extinció del contracte anterior.

Establir un sistema d’avisos dels 
corresponents venciments.

Resultat del seguiment
En data 13/12/2021 el Gerent del Consell ha comunicat a la Intervenció per correu 
electrònic que cada àrea ja ha implementat un calendari consensuat entre l'àrea de 
contractació i les àrees gestores per les licitacions de nous contractes amb anterioritat a 
l’extinció del contracte anterior.

Acció núm. 3
Àrea gestora: Contractació
Situació: Termini finalitzat Resultat: Implementat

Deficiència Mesura de correcció



Manca informe de contractació en els 
expedients de contractació menor inferior a 
3.000,00 euros.

S’ha adaptat el model d’informe tècnic i el 
model de decret d’aprovació de despeses 
menors a a 3.000 Euros. Adaptar el 
contingut del model i modificar les lògiques 
de signatura.

Resultat del seguiment
Segons el correu de la Secretària del Consell Comarcal de data 15/02/2022, tal i com es 
preveia a la mesura correctiva, s’ha adaptat el model d’informe tècnic i el model de decret 
d’aprovació de despeses menors a 3.000 euros i s’han modificat les lògiques de signatura.

Acció núm. 4
Àrea gestora: Serveis jurídics
Situació: Termini finalitzat Resultat: Implementat

Deficiència Mesura de correcció
Manquen informes jurídics en els expedients 
relatius a aprovacions de convenis entre 
administracions.

Modificar les lògiques de signatura. Ja s’han 
implantat la modificació de lògica de 
signatures i els modelatges dels acords a 
adoptar deixant constància que els 
expedients incorporen informe tècnic i 
informe jurídic.

Resultat del seguiment
Segons el correu enviat des de Secretària del Consell Comarcal en data 15/02/2022, tal i 
com es preveia a la mesura correctiva, s’ha adaptat el model d’informe tècnic i el model de 
decret d’aprovació de despeses menors a 3.000 euros i s’han modificat les lògiques de 
signatura.

Acció núm. 5
Àrea gestora: Recursos Humans
Situació: Sense termini Resultat: No hi ha mesura a implementar

Deficiència Mesura de correcció
Increment del complement de productivitat 
aplicat de forma homogènia.

No requereix mesura de correcció.

Resultat del seguiment
-



Acció núm. 6
Àrea gestora: Recursos Humans
Situació: Sense termini Resultat: No hi ha mesura a implementar

Deficiència Mesura de correcció
El sistema d’identificació dels aspirants 
incompleix la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal.

No requereix mesura de correcció.

Resultat del seguiment
-

Acció núm. 7
Àrea gestora: Recursos Humans
Situació: Termini finalitzat Resultat: Implementat

Deficiència Mesura de correcció
L’avaluació del període de pràctiques no es 
realitza de forma motivada.

Elaborar un model d’informe d’avaluació del 
període de pràctiques.

Resultat del seguiment
La Cap de Recursos Humans ha manifestat verbalment que el model d’informe ja està 
preparat però que encara no han tingut l’oportunitat d’utilitzar-ho.

Acció núm. 8
Àrea gestora: Recursos Humans
Situació: Termini finalitzat Resultat: Implementat

Deficiència Mesura de correcció
Estudiar la normativa aplicable en relació a 
les bases de cotització a la seguretat social.

Demanar un informe sobre l’aplicació de les 
bases de cotització a la seguretat social. En 
base a l’informe, aplicar degudament les 
bases de cotització a la seguretat social.

Resultat del seguiment



La Cap de Recursos Humans ha manifestat verbalment que la deficiència s’ha corregit a 
través d’un altra mesura de correcció. Més concretament, a través de la contractació d’un 
nou gestor de nòmines que ja calcula les bases de cotització a la seguretat social segons la 
normativa vigent.

Acció núm. 9
Àrea gestora: Àrea gestora corresponent
Situació: En termini Resultat: En implementació

Deficiència Mesura de correcció
Manca d’un ús correcte i funcional dels 
programes de gestió d’expedients 
electrònics.

Trobar un programa de gestió d’expedients 
que s’adapti a les necessitats actuals del 
Consell Comarcal.

Resultat del seguiment
En data 13/12/2021 el Gerent del Consell ha comunicat a la Intervenció per correu 
electrònic que s’està licitant actualment el nou gestor d’expedients  que inclourà formació 
pels treballadors del Consell.

Acció núm. 10
Àrea gestora: Àrea gestora corresponent
Situació: En termini Resultat: En implementació

Deficiència Mesura de correcció
Falta de formació en relació a la gestió 
d’expedients electrònics.

Formació quant al programa de gestió 
d’expedients electrònics i procediment 
administratiu. Atès que s’està licitant 
l’adquisició d’un nou programari, es preveurà 
a la contractació que l’empresa adjudicatària 
del nou gestor d’expedients, ofereixi la 
formació necessària al personal al servei del 
CCAE, oferint un mínim d’hores de formació 
per a la seva òptima utilització.

Resultat del seguiment
En data 13/12/2021 el Gerent del Consell ha comunicat a la Intervenció per correu 
electrònic que s’està licitant actualment el nou gestor d’expedients que inclourà formació 
pels treballadors del Consell.



El present informe serà remès al Ple, a través del/de la president/a, i a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.
Per altra banda, en el termini de 3 mesos des de la remissió del present informe al Ple, el/la 
president/ta de la Corporació ha de formalitzar un pla d’acció que determini les mesures a 
adoptar per resoldre les debilitats, deficiències, errors i incompliments posats de manifest en 
aquest informe.»

S’incorpora a la sessió la Sra. Ester Marcos, consellera comarcal.

3.- Expedient relatiu a la delegació de les funcions de la presidència del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.- Donar compte del decret de presidència 
de data 11 d’abril de 2022.- (Exp.2022/713)

La presidenta explica el contingut del següent decret, i 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 13 i 14 d’abril 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

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 13 i 14 d’abril 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.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Ple que tingui lloc.»

4.- Expedient relatiu a l’aprovació del reglament que regula el funcionament del 
servei comarcal de recollida de la FORM en àrees d’aportació.- Donar compte del 
decret de presidència de data 14 d’abril de 2022.- (Exp.2022/716)

La presidenta cedeix la paraula a la consellera delegada de l’àrea de Medi Ambient, Sra. 
Anna Palet, que explica el contingut del següent decret, i el Ple es dona per assabentat:

«Fets

1.- Que per acord del Ple, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE), en data de 26 de 
juliol de 2016, va aprovar el conveni marc de delegació de competències entre el CCAE i els 
ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei de recollida de la fracció orgànica 
dels residus municipals (FORM).

2.- Que el CCAE, mitjançant la signatura de convenis d’adhesió al conveni marc, té delegada 
la recollida selectiva de la FORM dels següents municipis de la comarca: l'Armentera, 
Bàscara, Cabanes, el Far d'Empordà, Garriguella, Llers, Palau-Saverdera, Pau, Peralada, Sant 
Pere Pescador i Torroella de Fluvià.

3.- Que per acord del Ple, en data de 29 d’octubre de 2019, el CCAE va adjudicar el lot 1 del 
contracte mixt de serveis i subministrament per a la recollida de la fracció orgànica dels 
residus municipals, corresponent a la recollida domèstica i de grans productors, a favor de 
l’empresa SERSALL 95 SL, amb NIF B17444167.



4.- Que El contracte té una vigència de 5 anys des de la signatura del contracte, realitzada 
en data 19 de desembre de 2019. El servei de recollida domiciliaria de la FORM es va iniciar 
en data 1 de febrer de 2020.

5.- Que pel bon funcionament del servei comarcal de recollida de la FORM en àrees 
d’aportació és necessària la redacció d’un reglament específic que ordeni i reguli l’ús 
d’aquest servei. I que, entre d’altres qüestions, indiqui les persones autoritzades a utilitzar-
lo, els requisits i les condicions d’ús del servei, incloses les possibles sancions.

6.- Atès que l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, disposa que: “Amb caràcter previ a l’elaboració del 
projecte o avantprojecte de llei o de reglament, es farà una consulta pública prèvia, a través 
del portal web de l’administració competent, en la qual es demanarà opinió als subjectes i 
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma respecte a:

a) Els problemes que es pretenen resoldre amb la iniciativa

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no.

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

8.- En data 10 d’abril 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 la memòria tècnica amb la informació que haurà de sotmetre’s a 
consulta pública, que és: els antecedents i problemes que es pretenen solucionar amb el 
reglament, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius del reglament i les 
possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

10.- La present proposta de Decret del conseller de l’àrea és en els mateixos termes que la 
resolució que s’adopti.



Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent:

 Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

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

 Article 133 de la Llei 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).

 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).

Proposta de Resolució

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

Primer. Disposar la realització de la consulta prèvia a la redacció i aprovació del projecte del 
Reglament de funcionament del servei comarcal de recollida de la FORM, a través del portal 
web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb la finalitat de recollir l’opinió dels subjectes 
i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, per 
un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir del dia següent de la seva publicació 
(s’adjunta com Annex la memòria amb la informació que es sotmetrà a consulta pública).

Segon. Donar coneixement d’aquest decret al Ple de la corporació en la primera sessió que 
se celebri.

Tercer. Publicar al portal de transparència de la web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Resolució



En ús de les facultats conferides a aquesta Presidència per l’article 13 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització 
Comarcal de Catalunya i l’article 132 del Reglament Orgànic Comarcal del CCAE aprovat 
definitivament i publicat al BOP núm. 196, de data 9 d’octubre de 2015, es dona la 
conformitat a la present proposta que es converteix en resolució.»   

5.- Expedient relatiu a l’Addenda al conveni per a la formalització de l'encàrrec a 
mitjà propi a favor de l'entitat Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, 
S.L. per a la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària.- (Exp.2022/300)

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

«Antecedents de fet

1. Que en data 17 d’octubre de 2019 es va signar el conveni entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., per a la 
formalització de l’encàrrec a mitjà propi a favor de l’entitat SUMAR, Serveis Públics 
d’Acció Social de Catalunya, S.L., per a la prestació del servei d’atenció domiciliària. 
Exp 2019/654

2. Que l’esmentat conveni establia una vigència de quatre anys, a comptar a partir del 
dia 1 de novembre de 2019, i es podrà prorrogar anualment fins un termini màxim 
de quatre anys més, d’acord amb el que estableix l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. Que en posterioritat a la data mencionada a l’apartat primer, les parts van anar 
subscrivint addendes a l’esmentat conveni acordant successives pròrrogues 
allargant-ne la vigència fins a l’actualitat.

4. Que degut a l’increment de salaris públics acordat per la Llei 22/2021 General de 
pressupostos de l’Estat i que ascendeix a un màxim d’un 2%, SUMAR aplicarà 
aquest increment al personal laboral que posa al servei de la gestió del SAD que se 
li ha encarregat.

5. Vist que en virtut del previst a l’article 32 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Públic, els mitjans propis únicament poden rescabalar-se del cost de producció del 
servei

6. Vist que l’increment del 2% a aplicar als salaris dels treballadors del SAD és un cost 
associat directament a la producció del servei.

7. En data 11 de febrer de 2022 s'ha emès informe favorable per part de la Directora 
Tècnica de Benestar Social.



8. En data 5 de març 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 
favorable.

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

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 l'òrgan col.legiat corresponent, Comissió Informativa:

Primer. Aprovar l'Addenda ANNEX I amb l’increment de cost/hora del Servei d’Atenció 
Domiciliària de manera que les tarifes queden establertes en els termes següents:

TREBALLADORA FAMILIAR

17,62.-€/hora



AUXILIAR DE LA LLAR

15,34.-€/hora

Aquest augment serà d’aplicació a les tarifes del servei amb data d’efectes a partir del dia 1 
de gener de 2022.

La resta de clàusules previstes al conveni es mantindran en les mateixes condicions

Segon.- La despesa prevista al conveni per la formalització de l'encàrrec a mitjà propi a 
favor de l’entitat SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., per a la prestació 
del servei d’atenció domiciliària. Exp 2019/654  aprovat pel Ple és adequada i suficient i 
restarà condicionada a l'existència de crèdit  en els respectius pressupostos. La despesa 
prevista és la següent:

Anys Import actuació 
hores SAD

Import per 
desplaçaments

TOTAL despesa 
anual

2021 577.130,00 € 50.000,00 € 627.130,00 €
2022 628.100,00 € 50.000,00 € 678.100,00 €
2023 528.350,00 € 50.000,00 € 578.350,00 €

I per tant no es necessitem autoritzar ni disposar més crèdit.

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 oportuns.»

6.- Expedient relatiu a l’aprovació de l’informe de seguiment del Pla estratègic de 
recollida de residus de l’Alt Empordà 2020-2025.- (Exp.2020/563)



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

«Fets

1.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar en el Ple de data 4 d’agost de 2020 el 
Pla estratègic de recollida de residus de l’Alt Empordà 2020-2025. Aquest document 
s’estructura en els cinc eixos genèrics principals en la gestió de residus:

 Eix 1: Diagnosi.

 Eix 2: Model de recollida.

 Eix 3: Comunicació, participació, seguiment i educació ambiental.

 Eix 4: Tractament de residus.

 Eix 5: Fiscalitat dels residus.

 Pla d’acció comarcal.

En cada un dels apartats trobarem els objectius a assolir en finalitzar la implantació del Pla i 
cada objectiu o grup d'objectius té un o més indicadors per observar el grau d’assoliment. 
Per poder aconseguir els objectius s’han planificat unes accions que es defineixen en unes 
fitxes específiques organitzades a l’apartat final que és el Pla d’acció.

2.- El Pla d’acció té per objectiu determinar i descriure les accions que ha de fer el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà per tal de fer possible, en l'àmbit de les seves competències, 
l'assoliment dels objectius de valorització de residus i implantació d'estratègies d'economia 
circular a la comarcal.

3.- L’àrea de medi ambient ha treballat, des de la seva aprovació, en les accions del Pla 
d’acció per avançar cap als objectius a assolir, el seguiment a nivell públic dels treballs es 
pot trobar al web: https://www.mediambient-altemporda.org/

4.- Les accions s’han realitzat o s’estan realitzant a partir del criteri específic que el Ple del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà va decidir sobre el nivell de servei als ajuntamnets i que 
és el següent:

https://www.mediambient-altemporda.org/


“El treball comarcal s’ha de centrar en oferir el servei integral de gestió de residus en 
municipis de fins a 4500 habitants i el servei de tractament de residus a municipis més grans 
de 4500 habitants, creant sinergies amb aquesta darrers i els serveis comarcals com la xarxa 
de deixalleries, comunicació ambiental...”

5.- Vist l’informe de seguiment tècnic de data  11/03/2022 de les accions realitzades i en 
execució que es resumeixen en:

L'estat d'execució del Pla d'acció del Pla estratègic de recollida de residus de l’Alt Empordà 
2020-2025 presenta un ritme coherent amb les tasques planificades.

Durant el primer any natural complet de posada en marxa del Pla d'acció del Pla Estratègic 
de Recollida de Residus de l'Alt Empordà s'ha completat 1 acció (el 4% del total), s'han 
posat en marxa sense finalitzar 19 accions més (el 76% del total) i encara no s'han iniciat 5 
de les accions previstes (el 20% del total). Per altra banda, les accions estan formades per 
diferents tasques i fins al moment s'han iniciat i finalitzat 20 d’aquestes tasques (un 25% del 
total), s'han iniciat però no finalitzat 33 tasques més (que representen el 40% del total) i no 
s'han iniciat encara 28 tasques (que representen un 35% del total).

6.- Vista l’evolució del projecte, i des del punt de vista tècnic es proposa la revisió d'una de 
les accions. L'acció 1.4 inclosa en l'àmbit de Lideratge que és defineix com la «Coordinació 
d'accions als municipis a partir de zones de treball». Aquesta acció disposa de diferents 
tasques a realitzar per tal d'arribar a l'objectiu marcat. S'observa la necessitat d'afegir una 
nova tasca en aquesta acció per tal d'assolir l'objectiu. La nova tasca suggerida és la 
següent:

 Redacció d'un document tècnic on s'especifiqui l'estratègia que seguirà el Consell 
Comarcal a l'hora d'implantar els diferents models de recollida eficients.

Aquesta nova tasca farà possible disposar d'un document que resumeixi i marqui les 
directrius per a la implantació dels nous models de recollida de residus amb identificació 
d'usuari obligatòria. Aquest document es farà tenint en compte tota la informació recollida 
durant el procés d'elaboració dels estudis tècnics i econòmics del canvi de model a la 
comarca i les sessions de participació amb als ajuntaments. Aquesta és una tasca prioritària 
que caldrà realitzar quan abans millor.



7.- Malgrat que es proposi afegir una nova acció, actualment s'està complint la temporalitat 
de les tasques planificades del Pla d'acció del Pla Estratègic de Recollida de Residus de l'Alt 
Empordà.

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

9.- La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present 
Proposta d’Acord.

Fonaments de dret

• Llei 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).

• 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.

• Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text Refós de les Disposicions Legals 
vigents en matèria de règim local.

• Reglament Orgànic del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (ROC).

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a la Comissió informativa:

Primer.- Aprovar l’informe de seguiment del Pla estratègic de recollida de residus a l’Alt 
Empordà 2020-2025, exposant les tasques realitzades fins a la data de l’informe per l’àrea 
de Medi Ambient i l’estat de les accions previstes.



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

7.- Expedient relatiu a la finalització de la cessió d’ús del vehicle Camió ISUZU 
model NPR85-P 75 3,0, sèrie Blue, als municipis de Boadella i Les Escaules, Biure, 
Darnius, Maçanet de Cabrenys i Terrades (Exp.2022/70)

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

«Fets

1.- En data 25 de gener del 2022, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (en 
endavant, CCAE) va acordar iniciar l’expedient per a revertir, a favor del CCAE, el camió 
ISUZU model NPR85-P 75 3,0 sèrie Blue, que va ser cedit en ús gratuïtament als 
Ajuntaments de Boadella i les Escaules, Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys i Terrades, per 
acord de Ple del CCAE de data 22 de setembre del 2015, en el marc del projecte titulat 
«Prova pilot de gestió descentralitzada de la FORM a l’Alt Empordà» per tal de dur a terme 
la recollida selectiva de la FORM i la fracció resta, atès que el projecte es dona tècnicament 
per finalitzat i el CCAE començarà a prestar el servei públic de recollida porta a porta de les 
fraccions de resta i orgànica, per delegació dels municipis de Maçanet de Cabrenys, Darnius, 
Pont de Molins, Biure i Terrades , i, aquest servei requereix l'ús del vehicle que va ser 
objecte de cessió d'ús. L’acord de Ple afegeix que malgrat que el municipi de Boadella i les 
Escaules no formi part d'aquest servei la prova pilot per la qual es va cedir en ús es troba 
finalitzada i, per tant, aquest bé ha deixat d'estar afectat al fi pel qual es va cedir en ús.

2.- En el citat acord de Ple de data 25 de gener del 2022 es va acordar atorgar tràmit 
d’audiència als municipis de Boadella i les Escaules, Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys i 
Terrades, per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils poguessin presentar 
al·legacions.

Vist el certificat de la Secretària de la Corporació de data 16 de febrer de 2022 en què es 
certifica que durant aquest termini no es va presentar cap escrit d’al·legació ni reclamació.

3.- En data 22 de març del 2022, el Ple del CCAE va acordar revertir a favor del CCAE, de 
forma definitiva, i a partir de la data en què el CCAE adjudiqui el nou contracte de recollida 
porta a porta de les fraccions de resta i orgànica en els municipis de Maçanet de Cabrenys, 



Darnius, Pont de Molins, Biure i Terrades, el Camió  ISUZU model NPR85-P 75 3,0 sèrie Blue, 
que va ser cedit en ús gratuïtament als Ajuntaments de  Boadella i les Escaules, Biure, 
Darnius, Maçanet de Cabrenys i Terrades, per acord de Ple del CCAE de data 22 de 
setembre del 2015,  en el marc del projecte  titulat «Prova pilot de gestió descentralitzada 
de la FORM a l’Alt Empordà» per tal de dur a terme la recollida selectiva de la FORM i la 
fracció resta, atès que el projecte es dona tècnicament per finalitzat i el CCAE  començarà a 
prestar el servei públic de recollida porta a porta de les fraccions de resta i orgànica, per 
delegació dels municipis de Maçanet de Cabrenys, Darnius, Pont de Molins, Biure i Terrades , 
i, aquest servei requereix l'ús del vehicle que va ser objecte de cessió d'ús. En l’acord de Ple 
s’estableix que malgrat que el municipi de Boadella i les Escaules no formi part d'aquest 
servei, la prova pilot per la qual es va cedir en ús es troba finalitzada i, per tant, aquest bé 
ha deixat d'estar afectat al fi pel qual es va cedir en ús.

4.- En data 29 de març del 2022, amb Registre d’Entrada número 2022-3623, l’Ajuntament 
de Boadella i les Escaules ha notificat la resolució de l’Alcalde-president de data 29 de març 
del 2022, en què resol aprovar les al·legacions contra l’acord de Ple del CCAE d’iniciar un 
expedient per a revertir, a favor del CCAE, el camió ISUZU model NPR85-P 75 3,0 sèrie Blue. 
Cadascuna de les quatre al·legacions presentades seran analitzades en el punt cinquè dels 
antecedents de la present proposta.  

L’acord de Ple del CCAE de data 22 de març del 2022, en què s’acordava la reversió 
definitiva del camió i es donava per conclòs el tràmit d’audiència va ser notificat a 
l’Ajuntament de Boadella i les Escaules en data 1 d’abril del 2022, és a dir, amb posterioritat 
a la presentació de les al·legacions. Així, tot i que les al·legacions de l’Ajuntament de 
Boadella i les Escaules es van presentar fora de termini (l’últim dia per a presentar-les era el 
dia 14 de febrer del 2022), de conformitat amb l’article 73.2 LPACAP han de ser admeses i 
produiran els seus efectes legals.

5.- En data 6 de març de 2022 s’ha emès informe per part de la tècnica de l’àrea de Medi 
Ambient, en què es conclou desestimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de 
Boadella i les Escaules i acordar la reversió definitiva del camió ISUZU model NPR85-P 75 
3,0 sèrie Blue a favor del CCAE. Es transcriu literalment la justificació tècnica exposada per 
cada una de les al·legacions presentades:

 Primera al·legació



«En la primera al·legació presentada per l'Ajuntament de Boadella i les Escaules 
s'exposa que el CCAE no és competent per a declarar tècnicament finalitzat el 
Projecte Pilot de gestió descentralitzada de la FORM en l'àmbit de l'Alt Empordà.

Per justificar-ho, en primer lloc, l'ajuntament declara que La Planta de Compostatge de 
Boadella i les Escaules, que conforma la part essencial del Projecte Pilot, es troba en ple 
funcionament en data d'avui.

Aquest fet no dona informació que justifiqui que el CCAE no és competent per a declarar 
tècnicament finalitzat el Projecte Pilot.

En tot cas, el conveni de col·laboració aprovat pel Ple del CCAE en data 24 de gener del 
2012 tenia per objecte desenvolupar el projecte descrit en el document titular «Prova pilot 
de gestió descentralitzada de la FORM a l’Alt Empordà». Tal com es justificarà més 
endavant, el conveni actualment es troba extingit i, per tant, es pot donar per conclosa la 
prova pilot, el desenvolupament de la qual estava prevista en el conveni.  

En segon lloc, l'ajuntament exposa que l'aprovació del Pla pilot es realitzà per acord del Ple 
de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules, en exercici del principi d'autonomia local 
garantida per l'article 137 de la CE i afegeix que és voluntat de l'Ajuntament de Boadella i les 
Escaules continuar amb el normal funcionament d'aquest, que es desenvolupa en data 
d'avui.

Tal com s'indica al primer punt de l'apartat d'antecedents d'aquest informe, el CCAE també 
va aprovar la posada en marxa de la Prova Pilot esmentada per l'ajuntament. Per altra 
banda, indicar que també és voluntat del CCAE seguir amb l'objecte i les activitats previstes 
en aquest projecte de recollida conjunta i gestió descentralitzada. Tal com s'indica als 
apartats 10 i 11 dels antecedents, els municipis que formaven part de la Prova Pilot van 
sol·licitar al CCAE que realitzes la contractació conjunta del servei de recollida de residus 
porta a porta, concretament de la FORM i resta. Tal com s'indica als antecedents, després 
d'anys intentant consensuar una proposta tècnica de recollida, l'Ajuntament de Boadella i les 
Escaules va rebutjar formar part d'aquesta recollida supramunicipal. Així, la resta de 
municipis i un nou municipi van delegar les competència de recollida de residus orgànics i 
Resta al CCAE per poder iniciar els tràmits contractuals. L’acord de Ple de data 22 de 
setembre del 2015, que ratificava la resolució emesa pel presidenta de la Corporació de data 
30 de juliol del 2015 establia en el seu punt primer que els béns cedits, entre els que 
trobem, el camió ISUZU model NPR85-P 75 3,0 sèrie Blue, podrien ser compartits en un 



futur amb altres experiencies comarcals del mateix tipus. Al dur a terme una contractació 
amb el CCAE com a ens que ostenta l’obligació de posar en marxa el servei, per delegació 
dels Ajuntaments, és necessari que el vehicle previst per la recollida (també en la Prova 
Pilot) sigui d'ús pel CCAE. Així el CCAE cedirà el vehicle a l'empresa adjudicatària de la 
licitació relativa a la recollida i transport de residus orgànics i resta als municipis de Biure, 
Darnius, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins i Terrades. En definitiva, és voluntat del CCAE 
seguir amb el sistema de recollida de residus actual i per fer-ho és necessari disposar del 
vehicle de recollida.

En tercer lloc, l'Ajuntament exposa que el conveni de col·laboració entre l'ARC, el CCAE i 
ajuntaments per a la realització del projecte pilot de gestió descentralitzada de la FORM 
estableix que aquest només es pot extingir per les causes definides al seu punt 6 i que entén 
que actualment no es dóna cap dels casos.

El conveni de col·laboració entre l'ARC, el CCAE i ajuntaments per a la realització del 
projecte pilot de gestió descentralitzada de la FORM tenia una vigència que finalitzava el 31 
de desembre de 2013. Es va aprovar la primera addenda del conveni (tal com indica el punt 
primer de l'apartat d'antecedents del present informe), que tenia una vigència fins al 31 de 
desembre de 2014. Finalment, es va signar una segona addenda (tal com indica el punt 
primer de l'apartat d'antecedents del present informe), que modificava la vigència del 
conveni fins a data 30 de juny de 2015. El conveni inicial va preveure la possibilitat de 
prorrogar-lo per acord de les parts. Més enllà de l’aprovació de les dues addendes que van 
ampliar el termini de vigència del conveni, no es va acordar cap altre pròrroga, per tant, el 
conveni es troba extingit».

 Segona al·legació

«L'Ajuntament de Boadella i les Escaules interpreta que la Fracció orgànica que es recollirà 
amb la nova licitació sol·licitada pels municipis afectats, no tindrà com a destí la Planta de 
Compostatge de Boadella i les Escaules.

Continuant amb l'argument descrit en la resposta a la primera al·legació, és voluntat del 
CCAE destinar la Fracció orgànica a la Planta de Compostatge de Boadella i les Escaules de 
forma preferent.

El CCAE està procedint a redactar la documentació preparatòria per a la licitació de la 
recollida selectiva porta a porta de la fracció resta i orgànica als municipis de Biure, Darnius, 



Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins i Terrades. En l’esborrany del plec tècnic es determina 
que el destí de la Fracció Orgànica serà la Planta de Boadella i Les Escaules».

 Tercera al·legació

«L'Ajuntament expressa que el camió en qüestió va ser finançat en la seva totalitat gràcies a 
una subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya al CCAE. També indica que té 
al voluntat de seguir amb la Prova Pilot i que el vehicle esmentat transporti la FORM fins les 
seves instal·lacions.

Tal com s'indica al primer punt de l'apartat d'antecedents d'aquest informe, el vehicle 
esmentat es va finançar per part de l'Agència de Residus de Catalunya mitjançant signatura 
del Conveni. No s'observa cap relació d'aquests fet amb l'objecte de les al·legacions 
presentades.

Per altra banda, reafirmar que el CCAE té la voluntat d'utilitzar el vehicle per a la recollida i 
transport de la FORM pel seu tractament descentralitzat a la Planta de Boadella de forma 
preferent. Malgrat això, l'ajuntament de Boadella i les Escaules no podrà gaudir del servei de 
recollida amb el vehicle esmentat al declinar totes les propostes de servei de recollida 
presentades pel CCAE al llarg de 3 anys (del 2017 al 2019). En canvi, sí que ho faran la resta 
de municipis que formaven part de la Prova Pilot i s'hi ha afegit el municipi de Pont de 
Molins per aprofitar l'economia d'escala i poder aportar més residus orgànics a la planta de 
compostatge esmentada».

 Quarta al·legació

«L'Ajuntament informa que la Planta de Compostatge de Boadella i les Escaules té un 
funcionament satisfactori i que l'única causa d'amenaça és que el CCAE decideixi portar la 
FORM a un altra Planta. Afegeix que aquest fet és contradictori amb el conveni signat.

En primer lloc es recorda de nou el que s'ha explicat en resposta a la primera al·legació. El 
Conveni referit no té vigència i està extingit.

En segon lloc tornar a recordar que és voluntat del CCAE transportar preferiblement la FORM 
fins a la Planta de Compostatge de Boadella. Destacar que la inclusió de un nou municipi en 
la ruta de recollida, suposarà per la Planta una major entrada de tones de FORM i en 
conseqüència majors ingressos».



6.- En data 6 de març 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 
desestimant les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Boadella i les Escaules i 
acordar la reversió definitiva del camió ISUZU model NPR85-P 75 3,0 sèrie Blue a favor del 
CCAE. En l’informe jurídic s’analitza la procedència de les al·legacions, així com es reitera les 
justificacions aportades en l’informe tècnic.

Fonaments de dret

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

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

 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).

 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).

 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).

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

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

 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 de la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa:

ACORD



Primer.- Deixar sense efecte l’acord de Ple de data 22 de març del 2022, en què s’acordà 
revertir a favor del CCAE, de forma definitiva, i a partir de la data en què el CCAE adjudiqui 
el nou contracte de recollida porta a porta de les fraccions de resta i orgànica en els 
municipis de Maçanet de Cabrenys, Darnius, Pont de Molins, Biure i Terrades, el 
Camió  ISUZU model NPR85-P 75 3,0 sèrie Blue, que va ser cedit en ús gratuïtament als 
Ajuntaments de  Boadella i les Escaules, Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys i Terrades
, per acord de Ple del CCAE de data 22 de setembre del 2015,  en el marc del 
projecte  titulat «Prova pilot de gestió descentralitzada de la FORM a l’Alt Empordà, atès que 
en data 29 de març del 2022 l’Ajuntament de Boadella i les Escaules ha presentat 
al·legacions amb anterioritat a la notificació de l’acord de Ple, i, de conformitat amb l’article 
73.2 LPACAP, aquestes han de ser admeses i produir els seus efectes legals.

Segon.- Desestimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Boadella i les Escaules 
en data 29 de març del 2022, contra l’acord de Ple de data 25 de gener del 2022, d’iniciar 
l’expedient per a revertir a favor del CCAE, el Camió ISUZU model NPR85-P 75 3,0 sèrie 
Blue, que va ser cedit en ús gratuïtament als Ajuntaments de Boadella i les Escaules, Biure, 
Darnius, Maçanet de Cabrenys i Terrades, per acord de Ple del CCAE de data 22 de 
setembre del 2015, en el marc del projecte titulat «Prova pilot de gestió descentralitzada de 
la FORM a l’Alt Empordà, per tal de dur a terme la recollida selectiva de la FORM i la fracció 
resta, pels motius exposats anteriorment.

Tercer.- Acordar la reversió a favor del CCAE, de forma definitiva, i a partir de la data en 
què el CCAE adjudiqui el nou contracte de recollida porta a porta de les fraccions de resta i 
orgànica en els municipis de Maçanet de Cabrenys, Darnius, Pont de Molins, Biure i 
Terrades, el Camió  ISUZU model NPR85-P 75 3,0 sèrie Blue, que va ser cedit en ús 
gratuïtament als Ajuntaments de  Boadella i les Escaules, Biure, Darnius, Maçanet de 
Cabrenys i Terrades, per acord de Ple del CCAE de data 22 de setembre del 2015,  en el 
marc del projecte  titulat «Prova pilot de gestió descentralitzada de la FORM a l’Alt 
Empordà» per tal de dur a terme la recollida selectiva de la FORM i la fracció resta, atès que 
el projecte es dona tècnicament per finalitzat i el CCAE  començarà a prestar el servei públic 
de recollida porta a porta de les fraccions de resta i orgànica, per delegació dels municipis 
de  Maçanet de Cabrenys, Darnius, Pont de Molins, Biure i Terrades i, aquest servei 
requereix l'ús del vehicle que va ser objecte de cessió d'ús. 

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



Cinquè.- Notificar aquest acord als Ajuntaments de Boadella i les Escaules, Biure, Darnius, 
Maçanet de Cabrenys i Terrades amb indicació dels recursos corresponents.»

8.- Expedient relatiu a la contractació  de  les obres corresponents a la segona 
fase del Centre de  Tractament de Residus i construcció d'un edifici de control i 
magatzem.-  Desestimació de les sol·licituds presentades per la UTE adjudicatària 
del contracte.- (Exp.2021/1387)

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

«Fets

En data 26 d’octubre del 2021 el Ple del Consell Comarcal  va acordar, entre d’altres, 
aprovar l’expedient de contractació i convocar la licitació de les obres corresponents a la 
segona fase del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, la construcció d’un 
edifici de control i magatzem i la construcció d’una passarel·la metàl·lica al CTR, dividides en 
dos lots, el lot 1 de les quals corresponia a les obres de la segona fase del Centre de 
Tractament de residus  i construcció d’un edifici de control i magatzem, amb un pressupost 
base de licitació de 3.575.331,56€, que més 750.819,83€, en concepte del 21% d’IVA, fa un 
total de 4.326.151,19€ i un termini d’execució de 18 mesos.

En data 22 de febrer del 2022 el Ple del Consell Comarcal va acordar, entre d’altres, 
adjudicar les obres corresponents a la segona fase del Centre de Tractament de Residus de 
l’Alt Empordà, la construcció d’un edifici de control i un magatzem a favor de les empreses 
amb compromís d’UTE  CONTRATAS VILOR SL, amb CIF núm. B97400626 i CAN PIPA SL, 
amb CIF núm. B17130287, per un import de 3.361.115,00€, IVA exclòs, que més 
705.834,15€ en concepte d’IVA, fan un total de 4.066.949,15€,  i un termini d’execució de 
16 mesos.

Les esmentades empreses, mitjançant escriptura atorgada a València  en data 1 de març de 
2022, i ratificada en data 2 de març de 2022, es van constituir en la UTE CTR ALT EMPORDA, 
amb NIF U09909144.

Mitjançant sol·licitud de data 23 de març del 2022, amb registre original d’entrada núm. 
E/000183-2022 i anotació al Registre General d’Entrada núm. 2022/3892, de data 
04/04/2022,  el senyor Claudi Quera Costa, en representació de la UTE CTR Alt Empordà,  
exposa la voluntat de formalitzar el contracte, però sol·licita que en el contracte es faci 
menció específica a la forma en què es compensarà l’important i imprevisible increment que 
s’ha produït en els costos d’execució respecte dels preus de licitació, així com la consideració 



de realitzar una revisió del  termini d’execució del contracte, atès que es podria veure alterat 
per la falta de subministrament de materials d’obra, per tal d’establir el reequilibri econòmic 
necessari per al correcte desenvolupament del contracte.

En  data 5 d’abril del 2022, amb registre d’entrada 2022/3964, el senyor Claudi Quera Costa, 
en representació de la UTE CTR Alt Empordà, ha presentat una segona sol·licitud en què 
manifesten que no s’oposen a la formalització del contracte, tot i que prèviament el CCAE 
hauria  de donar resposta a les peticions efectuades mitjançant escrit de data 23 de març 
del 2022. Així mateix, manifesten que si aquestes no fossin ateses, formalitzarien el 
contracte amb la reserva de no acceptar el preu pels motius expressats en el primer escrit i 
la reserva pel que fa al termini d’execució del contracte.

La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria, ha emès 
informe de data 8 d’abril de 2022, amb la conformitat de la secretària, en el qual es proposa 
desestimar les sol·licituds esmentades en base a les  consideracions jurídiques que, 
transcrites literalment de l’informe, diuen el següent:

«I. Article 153.3 LCSP

Atès que el contracte es troba en fase de formalització és necessari exposar el termini que 
estableix la LCSP en l’apartat tercer de l’article 153:

«3. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 
artículo 44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la 
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151».

Per un costat, de la clàusula quaranta-dosena del plec de clàusules administratives 
particulars (en endavant, PCAP) i l’article 44.1 de la LCSP s’extreu que el contracte objecte 
del present informe és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, de tal 
manera que, una vegada notificat l’acord d’adjudicació del contracte a tots els licitadors, és 



necessari, per disposició legal, deixar transcórrer el termini de quinze dies hàbils, per tal que 
els licitadors puguin, si escau, interposar recurs especial en matèria de contractació.

Per l’altre costat, el termini de quinze dies hàbils va transcórrer a partir del dia següent a 
aquell en què es va entendre rebutjada la notificació per part d’un dels licitadors, ja que de 
conformitat amb l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, quan la notificació per mitjans 
electrònics sigui de caràcter obligatori o hagi estat expressament escollida per l’interessat, 
s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a 
disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut. Així, la formalització del 
contracte es podia efectuar a partir del dia 29 de març del 2022.

II. Clàusula quarta i trenta-vuitena del PCAP i apartats D i Q del quadre de característiques 
reguladors de la contractació d’obres

En primer lloc, quant al termini de durada del contracte, la clàusula quarta, apartat primer 
del PCAP disposa que és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de característiques, que 
són: pel lot 1.1 18 mesos des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i inici 
d’obres; pel lot 1.2 5 mesos des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i inici 
d’obres. L’apartat quatre de la mateixa clàusula 4 disposa que el contracte es podrà 
prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de característiques, cosa que ni pel lot 
1.1 ni pel lot 1.2 es contempla.

En segon lloc, pel que fa a la revisió de preus, la clàusula trenta-vuitena del PCAP remet a 
l’apartat Q del quadre de característiques, sempre tenint en compte que la revisió periòdica i 
predeterminada dels preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat, 
almenys, un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització. 
L’apartat Q del quadre de característiques no preveu la possibilitat de revisió de preus.
 
És important recalcar que en virtut de l’article 102 apartat cinquè de la LCSP els preus fixats 
en el contracte podran ser revisats en els termes del Capítol II del Títol III, és a dir, amb els 
requisits i les regles que disposa l’article 103 LCSP, entre els quals està que s’hagi previst en 
el PCAP (aspecte que ja no es dona en el nostre supòsit) i que es tracti d’una revisió de 
caràcter periòdica i predeterminada, juntament amb el fet que s’hagi executat el 20% del 
contracte i hagin transcorregut dos anys desde la formalització. Així, el primer 20% executat 
i els dos primers anys de contracte estan exclosos ex lege de la revisió de preus.

Resumidament, la clàusula cinquena del PCAP manifesta que les clàusules del PCAP i del 
plec de prescripcions tècniques tenen la consideració de part integrant del contracte, i 
aquestes clàusules disposen un termini de durada determinada (18 i 5 mesos) i no permeten 
la revisió de preus.



III. Article 153.1 LCSP

L’apartat primer de l’article 153 LCSP estableix:
«1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en 
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el 
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los 
términos de la adjudicación (...)».

Així doncs, el document administratiu a través del qual es formalitzi el contracte s’ha 
d’atendre de manera precisa i exacte a les condicions establertes en la documentació que 
regeix la licitació i sobre la que els licitadors varen presentar les seves proposicions que, 
d’acord amb la clàusula 11.9 del PCAP i l’article 139.1 LCSP la presentació d’una proposició 
suposa l’acceptació incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del PCAP i 
del plec de prescripcions tècniques.

Consegüentment, la sol·licitud de la UTE CTR Alt Empordà d’instaurar en el contracte 
mecanismes de compensació, per reconèixer el dret a percebre una indemnització o 
compensació pels danys i perjudicis efectivament produïts, que inclogui la totalitat dels 
majors costos i despeses que li causaria l’execució de les obres a conseqüència de l’augment 
imprevisible dels preus d’execució (sense que a data d’avui es pugui aportar una avaluació 
de l’increment dels costos, tal com consta en la sol·licitud de data 23 de març del 2022), 
comporta una modificació de les condicions establertes en el plec de clàusules 
administratives particulars i en el quadre de característiques reguladors de la contractació i, 
de conformitat amb l’article 153.1 LCSP, dita sol·licitud no pot ser estimada.

En el mateix sentit, l’adjudicatària sol·licita que en el document en què es formalitzi el 
contracte quedi constància de la reserva pel que fa al termini d’execució d’aquest, atès que 
aquest també es pot veure afectat. Prenent com a referència la motivació exposada en els 
paràgrafs anteriors de l’apartat III, és procedent desestimar aquesta petició.

IV. Exclusió de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Llei 3/2022

En data 2 de març del 2022 es va publicar en el BOE el Reial Decret Llei 3/2022, d’1 de 
març, de mesures excepcionals entre d’altres, en matèria de revisió de preus en els 
contractes públics d’obres. Aquest Reial Decret Llei s’ha vist modificat pel Real Decret Llei 
6/022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de 



resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, publicat al BOE 
en data 30 de març del 2022 (disposició final 37ª).

En data 7 d’abril 2022, s’ha publicat en el DOGC l’Acord GOV/60/2022, de 5 d’abril, per a 
l’aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els 
contractes públics d’obres, fent ús de l’habilitació que permet l’article  6.3 del Reial Decret 
Llei 3/2022.

El primer punt de l’Acord té el següent redactat:

“1. Establir que els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les 
entitats del seu sector públic podran revisar els preus dels contractes d'obres, de forma 
excepcional, en els termes que estableixen els articles 6 a 10 del títol segon del Reial decret 
llei 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de 
mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa 
la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen les normes 
específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i a la Directiva 2014/67/UE per al 
desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures 
excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres”.

I l’apartat 3 estableix que aquest acord del govern s’aplicarà a les universitats públiques i a 
les entitats locals quan ho acordin els seus òrgans competents. Fins a data d’avui el CCAE no 
ha acordat l’aplicació d’aquest Acord, el que significa que el Reial Decret Llei 3/2022 no 
resulta d’aplicació al present contracte d’obres.

A més a més, hem de tenir en compte, per un costat, que el Reial Decret Llei 3/2022, amb 
la modificació incorporada per Reial Decret Llei 6/2022 preveu una revisió excepcional dels 
preus dels contractes públics d’obres que es trobin en execució, licitació, adjudicació o 
formalització a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei (article 6). Però per l’altre costat, 
s’estableix que la revisió de preus es reconeixerà quan l’increment dels costos dels materials 
utilitzats pel contracte d’obres hagi tingut un impacte directe i rellevant en l’economia del 
contracte durant la seva vigència i fins a la seva finalització, és a dir, una vegada 
formalitzada l’acta de recepció i emesa la certificació final (article 7).  

El contracte d’obres analitzat està en fase de formalització, el que significa que s’inclou dins 
l’àmbit objectiu del Reial Decret Llei, però la fase de formalització del contracte no 
constitueix la fase idònia per a reconèixer, si escau, aquesta revisió excepcional, que es 
preveu durant la fase d’execució del contracte.



Així doncs, el contracte no s’ha formalitzat (no està vigent) i consegüentment s’ha de 
desestimar la inclusió d’una compensació econòmica i revisió del termini d’execució en el 
contracte, ja que implicaria una modificació de les condicions contractuals, que res té a 
veure amb una revisió excepcional que,  sempre que el CCAE adoptés l’acord d’aplicació de 
l’Acord GOV/60/2022, si escau, es podria produir durant l’execució del contracte i la seva 
finalització, condicionat al compliment dels requisits establerts en el Reial Decret Llei 
3/2022.»

Fonaments de dret

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques
 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública, en allò que no s’oposi a la llei.

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.- Desestimar, pels motius indicats a la part expositiva, les sol.licituds de data 23 de 
març de 2022 i 5 d’abril de 2022, presentades pel Sr. Claudi Quera Costa, en representació 
de la UTE CTR Alt Empordà, i relatives a incloure en el document de formalització del 
contracte de les obres corresponents a la segona fase del Centre de Tractament de Residus 
de l’Alt Empordà i la construcció d’un edifici de control i  magatzem, la compensació a favor 
de la UTE per l’increment de costos d’execució que s’han produït respecte dels preus de 
licitació, així com la revisió del termini d’execució, que es pot veure afectat per la falta de 
subministrament de materials d’obra.

Segon.- Requerir la UTE CTR Alt Empordà perquè en el termini dels cinc dies naturals 
següents a la notificació del present acord  concorrin a formalitzar el contracte administratiu, 
amb l’advertiment que  en cas contrari serà d’aplicació allò establert a l’article 153.4 de la 
Llei 9/2017.



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

Quart.- Notificar el present acord a la UTE CTR Alt Empordà.»

9.- Expedient relatiu a l’aplicació de l'Acord GOV/60/2022, de 5 d'abril, de 
mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics 
d'obres.- (Exp.2022/744)

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

«Antecedents de fet

La 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 2014/24/UE, de 
26 de febrer del 2014  regula la revisió de preus en els seus articles 103 a 105, preveient un 
sistema de revisió de preus periòdic i predeterminat pels contractes d’obra, contractes de 
subministrament de fabricació d’armament i equipament de les Administracions Públiques, 
contractes de subministrament d’energia i aquells contractes en què el període de 
recuperació de la inversió sigui igual o superior a 5 anys. Per tal que sigui aplicable la 
revisió, és necessari que estigui previst en els plecs que regulen la contractació i que s’hagi 
executat, com a mínim, el 20% de l’import del contracte i hagin transcorregut dos anys des 
de la formalització (a excepció dels contractes de subministrament d’energia pel que fa als 
dos últims requisits).

En data 2 de març del 2022 es va publicar en el BOE núm. 52 el Reial Decret Llei 3/2022, d’1 
de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per 
carreteres i del funcionament de la cadena logística, i per la qual es transposa la Directiva 
(UE) 2020/1057, de 15 de juliol del 2020, per la qual es fixen normes específiques respecte 
a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE pel desplaçament dels conductors en el 
sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus 
en els contractes públics d’obres (en endavant, Reial Decret Llei 3/2022). El Títol II, articles 
6 a 10, regula la revisió excepcional dels preus dels contractes d’obres del sector públic.

En data 30 de març del 2022 es va publicar en el BOE núm. 76 el Reial Decret Llei 6/2022, 
de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta 
a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. Aquest Reial Decret Llei 



ha modificat el Reial Decret Llei 3/2022, en concret, pel que fa a la revisió excepcional del 
contracte d’obres ha modificat els articles 6, 7, 8 i 9 del Reial Decret Llei 3/2022 (disposició 
final 37ª).

D’acord amb l’article 6 del Reial Decret Llei 3/2022, la revisió excepcional de preus en els 
contractes d’obres únicament s’aplica als contractes adjudicats per entitats que formen part 
del sector públic estatal. Ara bé, l’apartat 3 del mateix precepte permet que aquest Títol 
s’apliqui a l’àmbit de les Comunitats Autònomes que així ho acordin. És a dir, tot i tenir un 
caràcter bàsic es preveu que les Comunitats Autònomes pugui acordar o no l’aplicació de les 
mesures de revisió de preus. A tal efecte, en data 7 d’abril 2022, s’ha publicat en el DOGC 
núm. 8643 l’Acord GOV/60/2022, de 5 d’abril, per a l’aplicació a Catalunya de les mesures 
excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres, fent ús de 
l’habilitació que permet l’article 6.3 del Reial Decret Llei 3/2022.

L’objectiu de l’Acord GOV/60/2022, de 5 d’abril, és doble: en primer lloc, minimitzar els 
efectes de l’increment dels preus de les matèries primeres a l’obra pública, a conseqüència 
de la pujada exorbitant dels preus de l’energia i dels combustibles que s’ha produït durant 
els darrers mesos a Catalunya i arreu del món; i, en segon lloc, preservar l’interès públic i 
garantir la viabilitat dels contractes, tot evitant disfuncions en l’execució que puguin 
disminuir-ne la qualitat o fins i tot aturar-ne la prestació.

El Govern de la Generalitat considera, d’una banda, que aquest augment desmesurat dels 
preus de l’energia i dels combustibles, que ha provocat la pujada dels preus de materials i 
matèries primeres comporta una alteració dels preus establerts inicialment en els contractes 
que requereix mesures excepcionals, ja que no és possible la revisió sobre la base del que 
estableix la normativa vigent de contractes del sector públic; i, de l’altra, que els 
contractistes no han d’assumir de forma injusta una situació que, de fet, no els és imputable 
per imprevisible i que, per la seva magnitud, no es pot considerar assumible en el marc del 
concepte de risc i ventura.

El primer punt de l’Acord GOV/60/2022 és del següent tenor literal:

“1. Establir que els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les 
entitats del seu sector públic podran revisar els preus dels contractes d'obres, de forma 
excepcional, en els termes que estableixen els articles 6 a 10 del títol segon del Reial decret 
llei 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de 
mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa 



la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen les normes 
específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i a la Directiva 2014/67/UE per al 
desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures 
excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres”.

I el punt 3 estableix que aquest acord del govern s’aplicarà a les universitats públiques i a 
les entitats locals quan ho acordin els seus òrgans competents.

Així doncs, l’increment exorbitant dels preus de l’energia i dels combustibles que s’ha produït 
als darrers mesos, provocant la pujada dels preus de materials i matèries primeres i, en 
conseqüència, la inestabilitat dels costos a assumir per part dels contractistes, justifiquen 
l’aprovació per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de l’aplicació de l’Acord 
GOV/60/2022, i, consegüentment, permetre, excepcionalment, la revisió dels preus dels 
contractes d’obra, sempre que es compleixin totes les circumstàncies establertes en els 
articles 6 a 10 del Reial Decret Llei 3/2022.

La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria, informa 
favorablement el contingut de la present proposta.

Fonaments de dret

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del PE i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014  

 Reial Decret Llei 3/2022, d’1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat 
del transport de mercaderies per carreteres i del funcionament de la cadena 
logística, i per la qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol del 
2020, per la qual es fixen normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i la 
Directiva 2014/67/UE pel desplaçament dels conductors en el sector del transport 
per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els 
contractes públics d’obres

 Reial Decret Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el 
marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la 
guerra a Ucraïna



 Acord GOV/60/2022, de 5 d’abril, per a l’aplicació a Catalunya de les mesures 
excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres

Proposta de dictamen

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

Primer.- Establir que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà aplicarà l’Acord GOV/60/2022, de 
5 d’abril, per a l’aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de 
preus en els contractes públics d’obres, i, per tant, l’òrgan de contractació del CCAE podrà 
acordar, si escau, la revisió dels preus dels contractes d’obres, de forma excepcional i en els 
termes que estableixen els articles 6 a 10 del títol II del Reial Decret Llei 3/2022, d’1 de 
març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per 
carreteres i del funcionament de la cadena logística, i per la qual es transposa la Directiva 
(UE) 2020/1057, de 15 de juliol del 2020, per la qual es fixen normes específiques respecte 
a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE pel desplaçament dels conductors en el 
sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus 
en els contractes públics d’obres.

Segon.- Establir que la tramitació de la revisió de preus excepcional, si escau, requereix la 
fiscalització prèvia de la Intervenció, així com d’informe dels serveis jurídics corresponents.

Tercer.- Publicar aquest acord al portal web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Quart.- Facultar indistintament la presidència i la gerència perquè realitzin tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució del present acord.»

10.- 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:

«Antecedents de fet

La cap de l’àrea de Medi Ambient ha emès informe memòria de data 31 de març 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 10 d’abril 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.- Iniciar l’expedient 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.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació

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

Cinquè. Convocar 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 de 940.371,00€, IVA exclòs, que més 99.550,63€ en concepte d’IVA, fa un total 
d’ 1.039.921,63€, dividit en dos lots:

Lot 1: servei de recollida selectiva porta a porta 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 917.777,99€, IVA exclòs, que més 94.806,07€ en concepte d’IVA, fan un total 
d’1.012.584,06€,  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.

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total 
d’1.039.921,63€, 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

99.776,0
8 €

201.103,7
1 €

202.824,4
9 €

202.993,7
1 €

203.691,4
5 €

102.194,59 
€

1.012.584,0
6 €

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.

Setè. 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.

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



Novè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de Medi Ambient 
del Consell Comarcal.»
 
11.- Expedient relatiu a la modificació de crèdit 22/05 - Medi Ambient Suplement 
de crèdit Retorn Cànon 2019 i 2020 als ajuntaments.- (Exp.2022/521)

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 tècnic de l’Àrea de Medi Ambient del CCAE de data 
15/03/2022 pel qual es proposa una modificació de crèdit per SUPLEMENT DE CRÈDIT amb 
el contingut següent:

«Antecedents

L’àrea de medi ambient en els seus serveis de recollida i tractament de residus tramita la 
sol·licitud del retorn del cànon de residus a l’Agència de residus per diferents conceptes i 
després, un cop feta la liquidació o pagament per part de l’Agència de residus al Consell 
Comarcal, aquest ho retorna als municipis en funció de les tones de residus tal i com 
s’estableix al retorn de cànon.

El sistema establert és el següent: l’ARC retorna el cànon al CCAE amb un sistema de 
bestretes durant l’any en curs a partir de residus estimats i l’any següent es realitza la 
sol·licitud anual de retorn del cànon a partir de la qual l’ARC liquida la quantitat restant.

Concretament els tres conceptes de retorn del cànon als municipis són:

 El rebuig amb menys del 15% de matèria orgànica abocador a l’abocador de les 
plantes de tractament de resta i orgànica

 La recollida i tractament de residus especials

 La recollida de FORM.

L’àrea de medi ambient té previst anualment unes partides destinades a realitzar els 
expedients següents de retorn del cànon , però per error l’any 2020 no es va realitzar 



l’expedient del retorn de cànon de l’any 2019. D’altra banda, l’any 2021 no es va realitzar 
l’expedient de retorn de cànon del 2020 atès que l’ARC encara no havia liquidat la totalitat 
del cànon. Aquest expedient s’està tramitant durant el 2022 i no s’ha finalitzat encara, 
pendent d’aquesta modificació de crèdit.

Per aquesta raó cal incloure, a càrrec de romanents de tresoreria, a les partides de retorn 
del cànon del pressupost del 2022 les quantitats següents per tal de poder fer el 
corresponent retorn de cànon 2019 i el retorn de cànon del 2020, podent deixar al 
pressupost de 2022 la partida prevista inicialment pel retorn de l’any 2021.

DESPESES  RETORN CÀNON ALS MUNICIPIS 2019

CONCEPTE APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESPESESQUANTITAT

Retorn de canon residus especials 2019 45 1623 46203 10.390,00 €

Retorn canon rebuig i plantes  2019 45 1623 46210 670.464,83 €

TOTAL 680.854,83 €

DESPESES  RETORN CÀNON ALS MUNICIPIS 2020

CONCEPTE
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
DESPESES

QUANTITAT

Retorn de canon residus especials 2020 45 1623 46203 26.517,00 €

Retorn canon rebuig i plantes  2020 45 1623 46210 584.731,58 €

Retorn canon recollida FORM 2020 45 1623 46202 8.474,85 €

TOTAL 619.723,43 €

En total la despesa prevista pel retorn del cànon 2019 i 2020 als municipis serà de 
1.300.578,26€.



Els ingressos realitzats per l’Agència de Residus relatius al cànon de l’exercici 2019 i 2020 
han estat els següents:

INGRESSOS  ARC CÀNON 2019

EXERCICI APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA N. OPERACIÓ DATA 

D’OPERACIÓ IMPORT

2019 45.39907 120190001895 31/01/2019 102.690,00 €
2019 45.39907 120190003582 30/04/2019 102.690,00 €
2019 45.39907 120190005801 06/08/2019 102.690,00 €
2019 45.39907 120190007766 30/10/2019 102.690,00 €
2020 45.39907 120200005801 27/08/2020 280.240,02 €
TOTAL 691.000,02 €

INGRESSOS  ARC CÀNON 2020

EXERCICI APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA N. OPERACIÓ DATA 

D’OPERACIÓ IMPORT

2020 45.39907 120200001216 31/01/2020 149.826,00 €
2020 45.39907 120200005076 27/07/2020 149.826,00 €
2020 45.39907 120200008520 30/10/2020 149.826,00 €
2020 45.39907 120200008887 30/11/2020 149.826,00 €
2021 45.39907 120210006269 29/07/2021 40.323,28 €
TOTAL 639.627,28 €

El servei de medi ambient té previst realitzar els expedients dels retorns de cànon als 
municipis del 2019 i del 2020 aquest any 2022, i que ascendiran a la quantitat de despesa 
de 1.300.578,26€.

Aquest expedient és necessari atès que és el Consell Comarcal de l’Alt Empordà qui liquida 
en els serveis delegats el cànon de residus a l’abocador als ajuntaments i posteriorment 
sol·licita a l’ARC el retorn del cànon que ha de retornar als municipis atès que forma part de 
l’estudi econòmic de cada servei com a despesa i ingrés segons les tones corresponents.

Suplement de crèdit:



D’acord amb les previsions actuals, la despesa proposada no té consignació pressupostària 
suficient i no pot ser demorada fins l’any següent degut a que el retorn del cànon dels 
municipis s’ha de realitzar com a molt tard el mateix  any després d’haver rebut la totalitat 
del retorn del cànon de l’Agència de residus, que es realitza un cop les dades de l’any es 
tanquen i es sol·licita el cànon definitiu. Deixar-ho per l’any següent significaria retardar 
encara més el retorn als municipis.

Es proposa la següent modificació per SUPLEMENT DE CRÈDIT:

Aplicació pressupostària: 45.1623.46203
Descripció: Retorn de cànon de residus especials
Crèdit actual aplicació: 45.502,25€
Import MCRE: +36.907,00€
Crèdit final aplicació: 82.409,25€

Aplicació pressupostària:  45.1623.46210
Descripció: Retorn de cànon de rebuig i plantes
Crèdit actual aplicació: 616.685,45€
Import MCRE: +1.255.196,41€
Crèdit final aplicació: 1.871.881.86€

Aplicació pressupostària: 45.1623.46202
Descripció: Retorn de cànon de recollida FORM
Crèdit actual aplicació: 20.500,00€
Import MCRE: +8.474,85 €
Crèdit final aplicació: 28.974,85€

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT: 1.300.578,26€

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
Previsions actuals aplicació: 510.063,51€



Import MCRE: +1.300.578,26€

Previsions definitives aplicació: 1.810.641,77€»

3. Consta en l’expedient informe favorable de data 15/03/2022 del tècnic de Serveis 
Econòmics del Consell Comarcal.

4. 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 corresponent:

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

Increment aplicació de DESPESA EXISTENT:

Aplicació pressupostària: 45.1623.46203
Descripció: Retorn de cànon de residus especials
Crèdit actual aplicació: 45.502,25€
Import MCRE: +36.907,00€
Crèdit final aplicació: 82.409,25€

Aplicació pressupostària:  45.1623.46210
Descripció: Retorn de cànon de rebuig i plantes
Crèdit actual aplicació: 616.685,45€
Import MCRE: +1.255.196,41€
Crèdit final aplicació: 1.871.881.86€



Aplicació pressupostària: 45.1623.46202
Descripció: Retorn de cànon de recollida FORM
Crèdit actual aplicació: 20.500,00€
Import MCRE: +8.474,85 €
Crèdit final aplicació: 28.974,85€

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT: 1.300.578,26€

Fonts de finançament

En quant al finançament de la modificació, aquesta es realitzarà a càrrec del ROMANENT 
LÍQUID DE TRESORERIA.

Aplicació pressupostària:  20.87000
Descripció: ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Previsions actuals aplicació: 510.063,51€
Import MCRE: +1.300.578,26€
Previsions definitives aplicació: 1.810.641,77€

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 Medi Ambient del CCAE i als Serveis Econòmics aquests 
acords per al seu coneixement i als efectes oportuns.»

12.- Expedient relatiu a la modificació de crèdit 22/08 - Administració General 
Suplement de crèdit en previsió de més despesa per contractes de prestació de 
serveis.- (Exp.2022/563)

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 Gerent del Consell Comarcal de data 22/03/2022 
pel qual es proposa una modificació de crèdit per SUPLEMENT DE CRÈDIT amb el contingut 
següent:

«Antecedents

1. En data 17/03/2022 s’ha revisat l’estat de l’aplicació pressupostària 20.9201.2279904 
denominada «ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS».

2. Aquesta aplicació disposava d’una consignació inicial de 84.370,92 euros. A dia d’avui 
aquesta aplicació ja té un crèdit disponible negatiu a nivell de la pròpia aplicació i, per 
consegüent, les despeses a càrrec d’aquesta aplicació ja utilitzen el crèdit disponible a nivell 
de la vinculació jurídica segons el que estableixen les bases d’execució del pressupost per 
l’exercici 2022.

3. Hi ha previsió d’adjudicar un contracte per a la realització d’un projecte de càmeres 
lectores de matrícules, així com caldria encarregar els treballs de l’inventari de béns 
(actualment no el tenim fet) i d’un protocol per la violència dels usuaris contra els 
treballadors d’aquesta institució. A banda, també pot sorgir alguna altra obligació en el 
transcurs de l’any. La previsió aproximada d’aquestes despeses és de 100.000,00€ 
addicionals.

4. En vista dels imports que es preveuen utilitzar a càrrec d’aquesta aplicació i considerant 
que els crèdits de les aplicacions amb les que forma bossa de vinculació s’executin amb 
normalitat i seguint les previsions inicials, caldrà suplementar l’aplicació 20.9201.2279904 
per no pertorbar la resta dels serveis.

Per consegüent, i en vista de que la despesa proposada no té consignació pressupostària 
suficient i no por ser demorada fins l’any següent ja que no es disposa de l’inventari de béns 
per una banda, i per l’altra és urgent disposar d’un protocol per a la violència dels usuaris 
perquè s’ha incrementat de forma exponencial el número d’usuaris que actuen amb violència 
davant els treballadors que atenen al públic.

SUPLEMENT aplicació:

Aplicació pressupostària: 20.9201.2279904

Descripció:  ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS



Crèdit total actual: 113.022,73€

Import MCRE: +100.000,00€

Crèdit final aplicació: 213.022,73€

TOTAL SUPLEMENT: 100.000,00€

 
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

Previsions actuals aplicació: 2.130.962,00€

Import MCRE: +100.000,00€

Previsions definitives aplicació: 2.230.962,00€

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT: 100.000,00€»

3. Consta en l’expedient informe favorable de data 22/03/2022 del tècnic de Serveis 
Econòmics del Consell Comarcal.

4. 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:

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

2. Els qui en resultin directament afectats.

3. 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 SUPLEMENT DE CRÈDIT que a continuació s’indica:



SUPLEMENT aplicació:

Aplicació pressupostària: 20.9201.2279904

Descripció:  ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

Crèdit total actual: 113.022,73€

Import MCRE: +100.000,00€

Crèdit final aplicació: 213.022,73€

TOTAL SUPLEMENT: 100.000,00€

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
Previsions actuals aplicació: 2.130.962,00€
Import MCRE: +100.000,00€
Previsions definitives aplicació: 2.230.962,00€

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT: 100.000,00€

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.»

13.- Expedient relatiu a la modificació de crèdit 22/07 -  Medi Ambient 
Suplement de crèdit Contracte explotació Abocador comarcal.- (Exp.2022/550)

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 tècnic de l’Àrea de Medi Ambient del CCAE de data 
17/03/2022 pel qual es proposa una modificació de crèdit per SUPLEMENT DE CRÈDIT amb 
el contingut següent:

«Antecedents

L’àrea de medi ambient gestiona el dipòsit controlat de l’Alt Empordà a través d’un contracte 
extern amb l’empresa GBI Serveis.

El Contracte de concessió de serveis per a l'explotació de l'abocador controlat comarcal, el 
termini per a la gestió d'aquest servei va finalitzar l'1 de novembre de 2019.

Tenint en compte que el servei públic de dipòsit controlat és un servei municipal essencial 
d’interès general delegat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que, com a gestor de residus, 
ha de vetllar per utilitzar els procediments més adequats de gestió per tal de donar 
compliment a les seves obligacions.

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà acordà en data 29 d’octubre de 2019 la 
continuïtat de la prestació del servei d'explotació del Dipòsit controlat de l'Alt Empordà per 
l'empresa GBI Serveis, SAU durant el període transitori entre el contracte actual i la nova 
contractació. Aquest contracte temporal es regeix per reglament d’explotació i les 
retribucions acordades.

El Ple del Consell comarcal, en la seva sessió de 23 de març de 2021, va aprovar l’expedient 
i va convocar la licitació per al nou contracte de serveis d’explotació del dipòsit controlat de 
residus de l’Alt Empordà.  En data 31 de maig de 2021 el Tribunal català de contractes del 
Sector públic comunica que ha iniciat l’expedient N-2021-0238 per a la resolució d’un recurs 
especial en matèria de contractació interposat per GBI Serveis SA contra els plecs i/o la 
documentació contractual del contracte de serveis d’explotació del dipòsit controlat de 
residus municipals de l’Alt Empordà. Actualment a l’espera de la resposta del Tribunal català 
de contractes la licitació queda suspesa.

Des del 29 d’octubre de 2019 el Consell Comarcal ha anat aprovant prorrogues per a 
períodes de 6 mesos amb aquestes condicions contractuals.



El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 25 de maig de 2021, va ratificar el 
decret de presidència número 2021/120, de data 29 d’abril de 2021, i  va acordar la 
continuïtat de la prestació del servei d'explotació del dipòsit controlat de l'Alt Empordà a 
Pedret i Marzà per l'empresa GBI Serveis, SAU durant el període transitori entre els dos 
contractes d’explotació, fins a l’adjudicació del nou contracte d’explotació del dipósit. 
Aquesta aprovació va suplementar la partida destinada al pagament d’aquest servei en 6 
mesos a l’espera de la nova adjudicació a partir de previsions de tones a tractar durant 
aquest període i les retribucions aprovades.

Tanmateix, una vegada passat el període de referència es va constatar que la previsió va ser 
insuficient, ja que les factures presentades per GBI Serveis, SAU, durant el període de maig 
a octubre de 2021 i corresponents als preus aprovats i als serveis prestats van superar l’AD 
previst. En un informe de data 26 de novembre de 2021, es proposava ampliar l’AD 
22021/2181, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 45 1623 22700 de l’anualitat 2021, amb 
la quantitat de  290.320,23€. Aquest expedient no va ser aprovat durant el 2021 si no que 
es va aprovar al Ple del  gener de 2022 amb la partida del 2021. En tancament de l’any ha 
provocat que calgui tornar a aprovar l’expedient amb el pressupost de 2022 a la partida 45 
1623 2279901. Deixant-la doncs insuficient per a fer afrontar a les despeses de l’abocador 
comarcal previstes per a tot l’any 2022.

El servei de medi ambient ha contrastat les factures pendents de pagament de l’any 2021 
per a l’empresa GBI serveis amb l’àrea d’intervenció i té previst realitzar el pagament de les 
factures pendents a GBI serveis durant el 2022 i que ascendiran a la quantitat aproximada 
de 290.320,23€.

Aquest expedient és necessari atès que és el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha de pagar 
obligatòriament un servei contractat i realitzat per les empreses contractades.

Suplement de crèdit

D’acord amb les previsions actuals, la despesa proposada no té consignació pressupostària 
suficient i no pot ser demorada fins l’any següent degut a que cal pagar en temps i forma les 
factures dels serveis contractats.

SUPLEMENT en aplicació de DESPESA:

Aplicació pressupostària:  45.1623.2279901
Descripció: CONTRACTE EXPLOTACIÓ ABOCADOR COMARCAL



Crèdit actual aplicació:  2.816.169,42€
Import MCRE: +290.320,23€
Import final aplicació: 3.106.489,65€

Suplement total: +290.320,23€

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
Previsions actuals aplicació: 1.840.641,77€
Import MCRE: +290.320,23€
Previsions definitives aplicació: 2.130.962,00€

Finançament total: +290.320,23€»

3. Consta en l’expedient informe favorable de data 18/03/2022 del tècnic de Serveis 
Econòmics del Consell Comarcal.

4. 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:

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

5. Els qui en resultin directament afectats.

6. 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 SUPLEMENT DE CRÈDIT que a continuació s’indica:



SUPLEMENT en aplicació de DESPESA:

Aplicació pressupostària:  45.1623.2279901
Descripció: CONTRACTE EXPLOTACIÓ ABOCADOR COMARCAL
Crèdit actual aplicació:  2.816.169,42€
Import MCRE: +290.320,23€
Import final aplicació: 3.106.489,65€

Suplement total: +290.320,23€

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
Previsions actuals aplicació: 1.840.641,77€
Import MCRE: +290.320,23€
Previsions definitives aplicació: 2.130.962,00€

Finançament total: +290.320,23€

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 Medi Ambient del CCAE i als Serveis Econòmics aquests 
acords per al seu coneixement i als efectes oportuns.»

14.- Expedient relatiu a l’aprovació de les Bases que han de regir la convocatòria 
de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de 
transport adaptat individual i col·lectiu a la comarca de  l'Alt Empordà.- 
(Exp.2022/289)

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

«Fets



- ATÈS que amb l'entrada en vigor de la Llei 12/2007 el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies va establir un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració amb els 
ens locals per permetre una prestació i gestió dels serveis socials que respongués a criteris 
de corresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a 
les persones amb necessitats socials i que a més, es mantingués en un escenari pluriennal 
per tal de permetre més estabilitat financera als ens locals.

- Aquest nou marc es va instrumentalitzar amb un contracte programa que permet establir 
una relació més equilibrada entre les parts, caracteritzada per una corresponsabilitat del 
govern autonòmic i del govern local en la gestió, la prestació i la implementació dels serveis 
socials al territori, mitjançant l'establiment d'accions, obligacions i competències per cada 
una de les parts.

- ATÈS que el Servei de Transport Adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el 
transport a les persones discapacitades i/o amb dependència que presenten problemes de 
mobilitat, per tal que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o a aquells 
altres que permetin  garantir o afavorir la seva integració a l'entorn.

- ATÈS que el Departament de Treball, Afers Socials i Família i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, col·laboren per tal de mantenir els serveis existents i per crear noves rutes de 
transport amb l’objecte de garantir l’assistència de les persones amb mobilitat reduïda als 
centres d’atenció especialitzada.

- En data 10 de febrer de 2022 s’ha emès l’informe favorable de la Directora de l’Àrea de 
Benestar Social.

- En data 21 de març 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 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, “LGS”).
b) Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General 

de Subvencions (en endavant, “RLGS”).
c) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 

Serveis dels ens locals (“ROAS”).
d) Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 

disposicions legal vigents en matèria de règim local.
f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
g) 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.



h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (“LPAC”).
i) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa
 
Per tot això, es proposa a l’òrgan col·legiat corresponent (CI):

Primer.- Aprovar inicialment les Bases que han de regir la convocatòria de subvencions 
destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat individual i 
col·lectiu a la comarca del 'Alt Empordà, excepte Figueres.

Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de 20 dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la darrera publicació en els corresponents diaris oficials de 
conformitat amb el que s’estableix a l’article 124,2 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS). S’entendran aprovades definitivament i sense necessitat de nou 
acord en el cas que en el període d’exposició pública no hi hagi hagut cap reclamació, ni 
s’hagi presentat cap al·legació en contra.

Tercer.- Sotmetre aquest acord a aprovació inicial del Ple del Consell Comarcal en la 
propera sessió que tingui lloc. En el cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació, 
d’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Quart.- L'aplicació pressupostària a la qual s’hauran d’imputar es determinarà a la 
convocatòria anual que s’aprovarà sempre que existeixi crèdit pressupostari disponible.  

Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució dels presents acords.
Sisè.- Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal aquest acord per 
al seu coneixement i als efectes oportuns.»

15.- Expedient relatiu a l’aprovació del Pla de Mesures Antifrau del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i de la Declaració institucional de lluita contra el frau.- 
(Exp.2022/639)

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

«Fets

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és coneixedor de la importància de seguir especificant 
mesures dirigides a una major fiscalització dels recursos públics i de les exigències de la 



Unió Europea en la lluita contra el frau i qualsevol altra activitat il·legal que perjudiqui els 
seus interessos financers. 

Per tal de fer front a la greu crisi econòmica i social derivada de la pandèmia COVID-19, el 
Consell Europeu ha apostat per una resposta urgent i coordinada, tant a nivell comunitari 
com nacional, articulant un instrument excepcional de recuperació temporal conegut com 
Next Generation UE (NGUE). 

Els fons NGUE s’articulen a través de diversos programes, d’entre els quals en destaca el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), que constitueix el nucli del Fons de 
Recuperació, i que es vertebra a partir del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu 
i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència. En l’article 22 del citat Reglament, s’estableix l’obligació dels Estats membres 
beneficiaris o prestataris de fons MRR, d’establir les mesures oportunes per prevenir, 
detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, així com garantir que es 
recuperaran els imports abonats erròniament o utilitzats de manera incorrecta. 

A nivell estatal, els fons MRR s’han vehiculat a través del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència (PRTR), que estableix les fites i els objectius d’estricte compliment i s’ha aprovat 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que determina el sistema de gestió d’aquest Pla 
i que és d’obligat compliment per totes les entitats públiques i qualsevol altre agent implicat 
en l’execució del PRTR com a perceptors de fons europeus. Concretament, l’article 6 de 
l’Ordre estableix l’obligació que tota entitat decisora o executora que participi en l’execució 
de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un Pla de Mesures Antifrau que permeti 
garantir i declarar que, en l’àmbit de la seva actuació, els fons corresponents s’han utilitzat 
de conformitat amb les normes aplicables, en particular, en el que fa referència a la 
prevenció, detecció i correcció del frau i els conflictes d’interès. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, tenint en compte les obligacions exposades, elabora, 
junt amb l’empresa experta D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN SA, el present Pla de 
Mesures Antifrau que guiarà l’acció de la corporació.

L’objectiu del Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal és garantir i declarar que, en 
l’àmbit de la seva actuació, tots els fons vinculats a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR) gestionats pel Consell s’han utilitzat de conformitat amb 
les normes aplicables, en particular en relació amb la prevenció, detecció i correcció del frau 
i els conflictes d’interès. 

Alhora que s’aprova el present Pla de Mesures Antifrau, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, amb la voluntat de manifestar un compromís ferm contra el frau, aprova també 
una Declaració Institucional de lluita contra el frau. En aquesta Declaració, el Consell 
Comarcal assumeix el paper d'organisme executor dels fons que executen les mesures del 
PRTR, i en conseqüència, es compromet a complir les obligacions establertes en l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.



L'objectiu de la Declaració és, de forma complementària a la resta de mesures d’aquest Pla 
de Mesures Antifrau, promoure dins de l'organització una cultura que descoratgi tota 
activitat fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i detecció. En aquest sentit, l’aprovació 
d’una Declaració per part del Ple envia un senyal inequívoc a la ciutadania i als servidors/es 
públics de la corporació del compromís del Consell Comarcal en relació amb aquesta línia 
política.

Consta a l'expedient informe favorable emès per la tècnica de Promoció Econòmica del 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, de data 31/03/2022.

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

 Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 
pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la resta de normativa que 
el desenvolupi.

 Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió 
(Reglament Financer de la UE) (DOUE núm. 193, de 30 de juliol de 2018). 

 Directiva (UE) 2017/1371, del Parlament europeu i del Consell de 5 de juliol de 2017, 
sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través del 
Dret penal (Directiva PIF) (DOUE núm. 198, de 28 de juliol de 2017) 

 Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a 
la modernització de l'Administració Pública per a l'execució del citat Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 

 Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format 
de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i 
Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i 



comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència.  

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) (art. 64)  

 Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de 
l'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes 
que es financin amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 Acord de Govern GOV/164/2021, de 26 d’octubre, d’adopció del Codi ètic del servei públic 
de Catalunya. 

 Decret 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 
del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic.

 Resolució PRE/3466/2021, de 18 de novembre, per la qual es disposa la publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’Acord de la subcomissió de Seguiment 
Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en 
relació amb el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per 
a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el 
seu sector públic.

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

 Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic. Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya (TRLOCC).

 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim juridic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

DICTAMEN



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

ACORD

Primer.- Aprovar el Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que 
s’adjunta com a document annex.

Segon.- Aprovar la Declaració Institucional de lluita contra el frau del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, que s’adjunta com a document annex.

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

Quart.- Publicar el present acord al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà.

Cinquè.- Comunicar els acords a les Àrees del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de : 
Promoció Econòmica, Turisme, Serveis Socials, Medi Ambient, Serveis Tècnics, Serveis 
Econòmics i Recursos Humans per al seu coneixement i als efectes oportuns.»

A continuació, el vicepresident primer, Sr. Josep M. Bernils, llegeix la següent Declaració 
Institucional de lluita contra el frau:

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, com a institució representativa de les persones i dels 
municipis inclosos en el seu àmbit territorial, es troba plenament identificat en la lluita contra 
el frau i expressa el seu ferm compromís en aquest sentit amb l'aprovació de la present 
declaració institucional:

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha assumit el paper d'organisme executor en la gestió 
del fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat el 27 d’abril 
de 2021 pel Consell de Ministres, que juntament amb l’Ordre HFP/1030/202, de 29 de 
setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, articulen a nivell estatal les obligacions establertes al Reglament 
(UE) 241(2021) del Parlament i el Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

Els empleats públics que integren la plantilla del Consell Comarcal de l’Alt Empordà tenen, 
entre altres deures, “vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la 



Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i actuar conformement als següents 
principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, 
dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, 
honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre 
dones i homes” (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, article 52).

L'objecte d'aquesta política és promoure dins de l'organització una cultura que descoratgi 
tota activitat fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i detecció, promovent el 
desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d'aquests supòsits. Així, entre 
altres mesures, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa d'un procediment per a 
declarar les situacions de conflicte d'interessos.

El Consell Comarcal ha posat en marxa mesures eficaces i proporcionades per a la lluita 
contra el frau, basada en l'experiència i en la recent avaluació del risc de frau realitzada a 
aquest efecte. Addicionalment, compta amb un procediment per a denunciar aquelles 
irregularitats o sospites de frau que poguessin detectar-se. Tots els informes es tractaran en 
la més estricta confidencialitat i d'acord amb les normes que regulen aquesta matèria.

En definitiva, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té una política de tolerància zero enfront 
del frau i la corrupció i ha establert un sistema de control, dissenyat especialment per a 
prevenir i detectar, en la mesura que sigui possible, els actes de frau i corregir el seu 
impacte, en cas de produir-se.

Aquesta política i tots els procediments i estratègies s’emmarquen en les directrius que 
estableix l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el Sistema de 
Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i altra normativa i documentació 
que serveix de base per a aquesta declaració.

El dictamen queda aprovat per unanimitat.

16.-Expedient relatiu al l’aprovació 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.- (Exp.2022/597)

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

«Antecedents de fet

Atès que la Diputació de Girona, d'acord amb el 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, exerceix 



funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració  entre les diputacions i 
els consells comarcals, d'acord amb el que preveu l'article 93 del mateix text legal.

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà col·labora amb els municipis en la prestació 
de serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica. També realitza i 
coordina actuacions de salut pública i transport escolar en l'àmbit municipal i el servei 
comarcal de prevenció d'incendis.

Atès que des de fa anys, la Diputació de Girona dona suport econòmic al Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà en aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques.

Atès que el pressupost de la Diputació de Girona per al 2022, aprovat definitivament, preveu 
una aportació econòmica per cada consell comarcal. Per tant, s’ha d’establir un conveni de 
col·laboració econòmica amb cada un dels consells comarcals per tal que es puguin 
instrumentar les ajudes previstes en el pressupost.

Atès que l'entitat Diputació de Girona, va acordar en sessió del Ple de data 23 de novembre 
de 2021 registre d’entrada RE:2022/723 – 23/01/2022 , atorgar una subvenció finalista al 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per import de 1.045.240,00 euros per al finançament de 
despesa corrent i per al finançament de la prestació de serveis d’assistència, cooperació i 
d’altres als municipis de la comarca de l’Alt Empordà, amb núm. d’expedient 2022/597.

Atès que en data 8 de febrer de 2022, la Junta de Govern del Consell Comarcal aprova la 
sol·licitud de subvenció nominativa de la Diputació de Girona al Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà prevista per l’exercici 2022.

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà preveia la subvenció en el pressupost 
comarcal inicial aprovat de l'any 2022 a les aplicacions pressupostàries d'ingressos següents:

Aplicació 
pressupostària

Concepte Pressupost 
inicial

Import subvenció

2022 20 46100 Diputació de Girona- Aportació 
corrent (Serveis Generals)

595.470,09 € 595.470,09 €

2022 25 46100 Diputació de Girona- Aportació 
corrent (Serveis Tècnics)

120.000,00 € 120.000,00 €



2022 30 46100 Diputació de Girona- Aportació 
corrent (Turisme)

66.000,00 € 66.000,00 €

2022 35 46100 Diputació de Girona- Transport 
escolar

66.769,23 € 66.769,23 €

2022 40 46100 Diputació de Girona- Benestar 
Social

30.000,00 € 30.000,00 €

2022 45 46100 Diputació de Girona- Aportació 
corrent (Medi Ambient)

27.000,00 € 27.000,00 €

2022 60 46110 Diputació de Girona- Aportació 
corrent (Joventut i Esports)

124.000,00 € 124.000,00 €

2022 45 46101 Diputació de Girona- Aportació 
corrent (Plànols delimitació 
incendis)

20.322,00 € 16.000,68 €

En data 24 de març de 2022 s’ha emès informe favorable a l’acceptació de l’import de 
1.045.240,00 euros, per al finançament de  la prestació de serveis d’assistència, cooperació i 
d’altres als municipis de la comarca de l’Alt Empordà per part del gerent del Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà.

En data 5 d'abril 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 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).

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa

Primer.- Aprovar el conveni, adjunt a la proposta, entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, en virtut del qual la Diputació efectuarà al Consell Comarcal una 
aportació econòmica fixada en un milió quaranta-cinc mil dos-cents quaranta euros 
(1.045.240,00€) per a l’anualitat 2022, per a la prestació als municipis dels serveis 
d’assistència, cooperació i d’altres als municipis de la comarca de l’Alt Empordà.

Segon.- Acceptar la subvenció atorgada per import de 1.045.240,00 euros per al 
finançament de despesa corrent i per al finançament de la prestació de serveis d’assistència, 
cooperació i d’altres als municipis de la comarca de l’Alt Empordà.

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

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

Cinquè.- Publicar el present conveni al portal de transparència de la pàgina web 
www.altemporda.org per tal de donar compliment al que estableix l'article 8.1.f de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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

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

http://www.altemporda.org/


17.- Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió del SAT 
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Sant Llorenç de la 
Muga.- (Exp.2022/466)

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 per completar el nombre d’ajuntaments previstos en el SAT el Consell Comarcal va 
aprovar en data 8 de setembre de 2021 una nova convocatòria (EXP2021/1011) amb les 
corresponents bases reguladores. (EXP 2021/530).

Atès que en data 22 de febrer de 2022 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga per participar en el Servei 
d’Assistència Tècnica (SAT), en la modalitat de servei integral.

Atès que en data 25 de febrer de 2022 i amb registre de sortida SALID-2022-1921 el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà va notificar a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga 
l’acceptació de prestació d’aquest servei d’assistència tècnica (SAT).



Atès que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga.

Atès que la delegació tindrà una vigència inicial de 4 anys comptats a partir de la signatura del 
contracte de prestació de serveis SAT.

Atès que en data  6 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea 
de Serveis Tècnics.

Atès que en data 7 d’abril 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

 Bases específiques de la convocatòria del Servei d’Assistència Tècnica (SAT) amb 
núm. d’expedient 2021/530 aprovades per acord de ple de data 27 d’abril de 2021.

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 Sant Llorenç de la Muga, en la modalitat de servei integral.

Segon. Consignar a l’aplicació pressupostària d’ingressos 25.46201, de l’exercici 2022, la 
quantitat de 8.101,17 €, anuals o la part proporcional a partir de la data de signatura 
d’aquest conveni 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 La part proporcional de 8.101,17 € a partir de la data de signatura d’aquest 

conveni.
2023 8.101,17 €
2024 8.101,17 €
2025 8.101,17 €

Aquesta competència delegada, en la modalitat de servei integral, es finançarà en part per 
aquesta aportació que realitzarà l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga 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 la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució dels presents acords.

Vuitè. Notificar a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga 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.»

18.- Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió del SAT 
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pontós.- 
(Exp.2022/473)

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 per completar el nombre d’ajuntaments previstos en el SAT el Consell Comarcal va 
aprovar en data 8 de setembre de 2021 una nova convocatòria (EXP2021/1011) amb les 
corresponents bases reguladores. (EXP 2021/530).

Atès que en data 22 de febrer de 2022 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Pontós per participar en el Servei d’Assistència Tècnica (SAT), 
en la modalitat de servei integral i servei d’activitats.

Atès que en data 25 de febrer de 2022 i amb registre de sortida SALID-2022-1919 el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà va notificar a l’Ajuntament de Pontós l’acceptació de prestació 
d’aquest servei d’assistència tècnica (SAT).

Atès que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pontós.

Atès que la delegació tindrà una vigència inicial de 4 anys comptats a partir de la signatura del 
contracte de prestació de serveis SAT.

Atès que en data  29 de març de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de 
l’àrea de Serveis Tècnics.

Atès que en data 7 d’abril 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

 Bases específiques de la convocatòria del Servei d’Assistència Tècnica (SAT) amb 
núm. d’expedient 2021/530 aprovades per acord de ple de data 27 d’abril de 2021.

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 Pontós, 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 o la part proporcional a partir de la data de signatura 
d’aquest conveni 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 La part proporcional de 9.001,30 € a partir de la data de signatura d’aquest 

conveni.
2023 9.001,30 €
2024 9.001,30 €
2025 9.001,30 €

Aquesta competència delegada, en la modalitat de servei integral i servei d’activitats, es 
finançarà en part per aquesta aportació que realitzarà l’Ajuntament de Pontós 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 la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com 
calguin per l’execució dels presents acords.

Vuitè. Notificar a l’Ajuntament de Pontós 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.»

19.- Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió del SAT 
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Viladamat.- 
(Exp.2022/497)

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 per completar el nombre d’ajuntaments previstos en el SAT el Consell Comarcal va 
aprovar en data 8 de setembre de 2021 una nova convocatòria (EXP2021/1011) amb les 
corresponents bases reguladores. (EXP 2021/530).



Atès que en data 22 de febrer de 2022 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Viladamat per participar en el Servei d’Assistència Tècnica 
(SAT), en la modalitat de servei integral.

Atès que en data 25 de febrer de 2022 i amb registre de sortida SALID-2022-1922 el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà va notificar a l’Ajuntament de Viladamat l’acceptació de prestació 
d’aquest servei d’assistència tècnica (SAT).

Atès que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Viladamat.

Atès que la delegació tindrà una vigència inicial de 4 anys comptats a partir de la signatura del 
contracte de prestació de serveis SAT.

Atès que en data  22 de març de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de 
l’àrea de Serveis Tècnics.

Atès que en data 7 d’abril 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

 Bases específiques de la convocatòria del Servei d’Assistència Tècnica (SAT) amb 
núm. d’expedient 2021/530 aprovades per acord de ple de data 27 d’abril de 2021.

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 Viladamat, en la modalitat de servei integral.

Segon. Consignar a l’aplicació pressupostària d’ingressos 25.46201, de l’exercici 2022, la 
quantitat de 8.101,17 €, anuals o la part proporcional a partir de la data de signatura 
d’aquest conveni 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 La part proporcional de 8.101,17 € a partir de la data de signatura d’aquest 
conveni.

2023 8.101,17 €
2024 8.101,17 €
2025 8.101,17 €

Aquesta competència delegada, en la modalitat de servei integral, es finançarà en part per 
aquesta aportació que realitzarà l’Ajuntament de Viladamat 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 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.

Vuitè. Notificar a l’Ajuntament de Viladamat 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.»

20.- Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió del SAT 
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Vilajuïga.- 
(Exp.2022/474)

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 per completar el nombre d’ajuntaments previstos en el SAT el Consell Comarcal va 
aprovar en data 8 de setembre de 2021 una nova convocatòria (EXP2021/1011) amb les 
corresponents bases reguladores. (EXP 2021/530).

Atès que en data 22 de febrer de 2022 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Vilajuïga per participar en el Servei d’Assistència Tècnica 
(SAT), en la modalitat de servei integral i servei d’activitats.

Atès que en data 25 de febrer de 2022 i amb registre de sortida SALID-2022-1917 el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà va notificar a l’Ajuntament de Vilajuïga l’acceptació de prestació 
d’aquest servei d’assistència tècnica (SAT).

Atès que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Vilajuïga.

Atès que la delegació tindrà una vigència inicial de 4 anys comptats a partir de la signatura del 
contracte de prestació de serveis SAT.



Atès que en data  23 de març de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de 
l’àrea de Serveis Tècnics.

Atès que en data 13  d’abril 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



 Bases específiques de la convocatòria del Servei d’Assistència Tècnica (SAT) amb 
núm. d’expedient 2021/530 aprovades per acord de ple de data 27 d’abril de 2021.

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 Vilajuïga, 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 o la part proporcional a partir de la data de signatura 
d’aquest conveni 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 La part proporcional de 9.001,30 € a partir de la data de signatura d’aquest 

conveni.
2023 9.001,30 €
2024 9.001,30 €
2025 9.001,30 €

Aquesta competència delegada, en la modalitat de servei integral i servei d’activitats, es 
finançarà en part per aquesta aportació que realitzarà l’Ajuntament de Vilajuïga 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 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.

Vuitè. Notificar a l’Ajuntament de Vilajuïga 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.»

21.- Expedient relatiu a l’autorització de compatibilitat per realitzar una segona 
activitat professional a favor de la funcionària interina per programa, ocupant 
d’un lloc de treball d’Arquitecta, Sra. Mercè Pagès Garcia.- (Exp.2022/510)

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

«Antecedents de fet

1.- La Sra. Mercè Pagès Garcia, amb DNI 41551069M, en l’actualitat és personal funcionari 
interí d’aquest Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ocupant d’un lloc de treball d’arquitecta, 
en el marc del programa de la Posada en marxa del Servei d’Assistència Tècnica als 
ajuntaments de la comarca (SAT), amb adscripció a l’àrea de serveis tècnics, i en data 10 de 
març de 2022, ha presentat una instància, amb número de registre d’entrada 2022-2954, on 
sol·licita una autorització per poder realitzar una segona activitat professional, en qualitat 
d’arquitecta, en règim autònom.

En documentació adjunta, requerida, informa que aquesta segona activitat és prestar serveis 
d’arquitecta, per compte propi, consistents, principalment la prestació de serveis no 
relacionats amb les funcions del lloc de treball, prestació de serveis a particulars i empreses 
a les quals no estigui obligada a atendre en les seves funcions públiques, prestació de 
serveis a particulars i empreses privades quan no s’intervingui en els municipis adherits al 
Servei d’Assistència Tècnica dels Consell Comarcal de l’Alt Empordà, prestació de serveis a 
empreses públiques fora de la comarca de l’Alt Empordà, i serveis d’urbanisme, paisatgisme i 
d’arquitectura pròpies de l’activitat d’arquitecta.



A la mateixa documentació especifica que els serveis d’arquitecta per als que sol·licita la 
compatibilitat, en cap cas estan relacionats amb les funcions del lloc de treball que ocupa, ni 
amb l’Administració Pública que representa, ni podran comprometre la imparcialitat, 
independència del personal que es tracti, impedir o menyscabar l’estricte compliment dels 
seus deures o perjudicar els interessos generals de l’Administració que representa, que 
sempre es realitzaran fora de l’horari de treball estandarditzat i, en el cas que pels motius 
que fos, l’Administració requerís la seva presència fora de l’horari establert, sempre 
prioritzaria a l’Administració on presta els seus serveis.

Que, sempre que es compleixi l’anterior, l’activitat privada anteriorment esmentada no figura 
compresa en les causes d’incompatibilitat previstes pels articles 11 i 12 de la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat, i 329 i 330 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat 
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta afectat l’interès públic.

Que l’autorització de compatibilitat bé condicionada a l’estricta observança d’allò disposat en 
el capítol IV de l’esmentada llei sobre activitats privades.
Que, en tot cas, s’exigeix que el personal que exerceixi activitats professionals, laborals, 
mercantils o industrials fora de l’Administració sol·liciti la declaració de compatibilitat que ha 
de ser declarada pel Ple.
2.- En data 14 de març de 2022  s’ha emès  informe favorable per part la cap de l’àrea de 
serveis tècnics.
3.- En data 4 d’abril de 2022 s’ha emès  informe favorable  per part de la cap de l’àrea de 
recursos humans.
4.- En data 11 d’abril la cap de l’àrea de serveis tècnics ha emès informe tècnic 
complementari.
5.- En data 12 d’abril 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 estatal 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

- 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

- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat

- Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i d’Ens, Organismes i Empreses 
dependents.

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals de Catalunya



- L’òrgan competent per a resoldre aquesta compatibilitat és 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

Proposta de dictamen per la Comissió Informativa

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

Primer.- Autoritzar a la Sra. Mercè Pagès Garcia, amb DNI 41551069M, en l’actualitat 
personal funcionari interí d’aquest Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ocupant d’un lloc de 
treball d’arquitecta, en el marc del programa de la Posada en marxa del Servei d’Assistència 
Tècnica als ajuntaments de la comarca (SAT), amb adscripció a l’àrea de serveis tècnics, la 
compatibilitat sol·licitada per poder desenvolupar una segona activitat professional, per 
compte propi, en règim autònom, per prestar serveis d’arquitecta, consistents, principalment 
en la prestació de serveis no relacionats amb les funcions del lloc de treball, prestació de 
serveis a particulars i empreses a les quals no estigui obligada a atendre en les seves 
funcions públiques, prestació de serveis a particulars i empreses privades quan no 
s’intervingui en els municipis adherits al Servei d’Assistència Tècnica dels Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà, prestació de serveis a empreses públiques fora de la comarca de l’Alt 
Empordà, i serveis d’urbanisme, paisatgisme i arquitectura pròpies de l’activitat d’arquitecte.
Segon.- Esmentar que aquesta compatibilitat sempre anirà condicionada a la priorització de 
possibles canvis d’horari derivats de les necessitats del servei i a que en cap cas en podran 
realitzar serveis o activitats d’arquitecte, per a empreses o Administracions Públiques que 
tinguin relació amb les funcions, tasques i àmbit territorial del lloc de treball que ocupa al 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Tercer.- Esmentar que en tot cas, la present autorització està condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics i al manteniment de la dedicació a l’activitat privada dins 
dels límits establerts a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i el que es disposa a la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques; i perdrà vigència per canvi de lloc de treball en el Consell Comarcal o per variació 
de les seves circumstàncies, així com per modificació de la normativa sobre el règim 
d’incompatibilitats o per raons sobrevingudes d’interès públic.

Quart.- Advertir a la Sra. Mercè Pagès Garcia, amb DNI 41551069M, que cal observar allò 
disposat en el capítol IV (sobre activitats privades) de la Llei estatal 53/1984, de 26 de 
desembre, particularment allò establert en el seus articles següents:
- Article 11, que prohibeix l’exercici d’activitats privades que es relacionin directament 

amb les que desenvolupa en aquest Consell Comarcal.



- Article 12.1.a), que prohibeix l’exercici d’activitats privades, particularment les 
professionals, en els assumptes en què s’estigui intervenint, hagi intervingut en els dos 
darrers anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.

Cinquè.- Facultar a  la presidència i a la gerència per tal que realitzin tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució del present acord.

Sisè.- Notificar  a la interessada aquest acord amb indicació dels recursos corresponents.

Setè.- Comunicar a la Junta de Personal  aquest acord per al seu coneixement i als efectes 
oportuns.»

22.- Expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit 22/02.- 
(Exp.2022/732)

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

«Antecedents de fet

1. Vistos els expedients núm. 2022/291, 2022/534 i 2022/673 on consta la resolució 
derivada del tràmit d'omissió de la funció interventora, en els quals 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, es proposa al PLE com a l’òrgan col·legiat competent:

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. 
SENSE IVA 
(€)

Aplicació

Reb-
10013565
09

07/02/2022 B5826524
0

Ferrer Ojeda 
Correduría de 
Seguros, Sl

Responsabilitat civil medi 
ambient, plantes de 
tractament de residus

6.263,24 € 20.9201.2240
0



220298/A 31/01/2022 B1744416
7 Sersall ‘95 SL

Recollida selectiva per a 
empreses 222,46 €

45.1621.2279
904

220299/A 31/01/2022 B1744416
7 Sersall ‘95 SL

Recollida selectiva 
municipal 9.493,34 €

45.1621.2279
903

212248/A 31/10/2021 B1744416
7 Sersall’95 S.L. Recollida selectiva 

municipal octubre 2021 82.914,16 € 45.1621.2279
903

212453/A 30/11/2021 B1744416
7 Sersall’95 S.L. Recollida selectiva 

municipal novembre 2021 88.679,99 € 45.1621.2279
903

220079/A 10/01/2022 B1744416
7 Sersall’95 S.L. Recollida selectiva 

municipal desembre 2021 77.101,77 € 45.1621.2279
903

TOTAL 264.674,96 €

Segon.- Aplicar l’import de les despeses descrites en el pressupost vigent i a les aplicacions 
pressupostàries que consten als diferents expedients, mitjançant l’autorització, disposició i el 
reconeixement i liquidació de l’obligació corresponent.

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

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 Medi Ambient i als Serveis Econòmics aquests acords per al 
seu coneixement i als efectes oportuns.»

          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.-  Acceptació de finançament que descriu l’addenda del curs 2022-2023 de 
despesa corrent de la gestió del servei escolar de transport i el servei escolar de 
menjador. (Exp.2022/728)

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

«Fets



El Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les 
competències de la gestió del menjador i transport a la comarca de l’Alt Empordà i Publicat 
al DOGC núm 7169 de 25 de juliol de 2016

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, rep mitjançant registre d’entrada 2022-4233 la 
proposta de finançament dels serveis de menjador i transport escolar corresponent al curs 
2022-2023 per import de 5.914.805,35 €, per finançar els serveis de transport i menjador 
escolar de la comarca de l’Alt Empordà pel curs 2022-2023.

El finançament que consta en el pressupost aprovat de l'any 2022 i que correspon als mesos 
de setembre i octubre del 2022 es com es detalla a continuació:

               35.45062 Menjador escolar: 572.065,86€

              35.45063 Transport Escolar: 510.812,54€

              35.45064 Dep ensenyament Altres: 37.020€

En l’addenda rebuda per RE 2022-4233 consten els següents imports

35.45062 Menjador escolar i per import de 3.119.632,85€.

35.45063: Transport escolar per import de 2.571.572,5€

35.45064 Dep ensenyament Altres: 223.600,00€

De la proposta de finançament del curs 2022-2023 correspon als mesos de setembre a desembre 
del 2022 els desglos següent:

35.45062 Menjador escolar: 1.282.515,73€

35.45063 Transport Escolar: 1.057.202,03€

35.45064 Dep ensenyament Altres: 91.924,44€

En data 21 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea 
d’Ensenyament.



Es proposa efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris.

La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta 
d’Acord.

Fonaments de dret

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

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

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

• Pla estratègic de subvencions del CCAE

• Bases d'execució del pressupost 2022
• Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els 

Consell Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador 
escolar.

• Article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni 
individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.

• Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la 
gestió del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres 
prestacions en matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016.

• Decret 160/1996 pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres 
docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, i el Decret 161/1996, 
de 14 de maig, regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el 
desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.

Proposta

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



1. Acceptar el finançament per import de 5.914.805,35€ euros per al finançament de 
despesa corrent per els serveis de transport i menjador escolar de la comarca de 
l’Alt Empordà pel curs 2022-2023.

2. Efectuar els ajustaments comptables que es consideren necessaris

3. La vigència d'aquesta addenda al conveni començarà en la data de la seva 
signatura, amb efectes des de l'inici del curs escolar 2022-2023.

4. Sotmetre aquest acord a ratificació pel Ple del Consell Comarcal en la propera sessió 
que tingui lloc.

5. Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal i al 
Departament d’Ensenyament per al seu coneixement i als efectes adients.»

          24.-  Informes de presidència.-

El conseller delegat de l’àrea de Promoció Econòmica, Sr. Joan Cano, presenta el Pla Estratègic 
de Promoció Econòmica.

Explica que la setmana passada, es va presentar el Pla Estratègic de Desenvolupament 
Econòmic i Local d’Ocupació de l’Alt Empordà, que la COVID ho havia endarrerit molt i per això 
aquest pla engloba les anualitats del 2019-2025.

Diu que és un pla fruït de moltes sessions de treball i que l’han dut a a terme els tècnics i 
representants dels ajuntaments de Figueres, Roses, L’Escala, Llançà, La Jonquera, Vilamalla, 
Vilafant, Castelló d’Empúries, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Consorci Salines 
Bassegoda, el SOC i l’Associació Empordà Turisme, a més de la col·laboració dels diversos 
sectors econòmics de la comarca.

Comenta que és important destacar que entre tota aquesta gent que ha estat treballant 
activament en el pla hi ha hagut sempre un gran consens.

Diu que la feina està començada però que ara és molt important que es vagin assolint tots els 
objectius que marca el pla i paral·lelament treballar junts cap a la concertació territorial.

A continuació el conseller delegat de l’Agència Comarcal d’Energia, Sr. Agustí Badosa explica el 
Full de ruta de la transició energètica .



Diu que la Secretària General d’Acció Climàtica va venir al Consell Comarcal a presentar aquest 
full de ruta i que aquest pla és el Pla de Transició Energètica de Catalunya que es nodreix d’un 
pla que ha fet l’ICAEN, que evalua i fa una prospectora energètica de tota Catalunya amb els 
diferents sectors.

Comenta que ara s’espera que s’adjudiquin les oficines comarcals de transició energètica per 
ajudar en aquest pla energètic, i a partir d’aquell moment que ja hi haurà recursos a la majoria 
de comarques serà quan es podrà fer el detall de cada una de les comarques, i en aquests dos 
anys serà moment de treballar més en aquest sentit.

Explica que al 2020 van aparèixer tota classe de projectes a la comarca degut al decret del 
2019, que al 2021 es fa ver un nou decret i es va dir que els filtres que aplicava la Generalitat 
si no es presentaven quedaven descartats. També explica que s’està treballant amb una taula 
social que vol tenir en compte aspectes de compensacions en el territori i tot aquest conjunt 
de coses ens ha de portar a tenir aquest pla energètic, però que abans d’un any i mig no el 
tindrem.

Seguidament la Presidenta explica com està la situació pel que fa a la crisi d’Ucraïna.

Comenta que a data d’avui a la comarca hi ha 434 persones d’origen ucraïnès, de les quals 
176 són menors i que moltes persones han marxat cap a Ucraïna.  També comenta que 90 
d’aquests menors utilitzen els menjadors escolars i 34 el transport escolar i que hi ha 128 nens 
escolaritzats, sense comptar Figueres.

Explica que hi ha 59 persones que estan dins del programa refugi i 57 que estan pendents per 
allotjar.

Manifesta que s’ha parlat amb Fortià en relació a l’antic convent de les Clarisses, del qual  
sembla que hi ha interès des de la Generalitat, i també des del Consell Comarcal, a través de 
les tècniques, en contacte amb la Creu Roja i amb els ajuntaments de Roses, Castelló 
d’Empúries i l’Escala que poden presentar problemes d’ocupació dels hotels, per veure si es 
podria acollir més gent a l’antic convent.

Diu que des de la Conselleria s’ha obert una convocatòria d’ajudes als consells comarcals per 
poder contractar traductors i que se’n podran contractar més des del Consell Comarcal.

Comenta que també s’ha dit que podria ser que l’Hotel Travé fos un hotel d’acollida però que 
de moment s’està tramitant.



25.-  Precs i preguntes.-

La Sra. Dolors Pons, consellera comarcal, diu en relació a les persones refugiades que a 
Viladamat tenen unes 50 persones, de les quals una quinzena són nens i que hi hauria la 
possibilitat que aquesta mainada s’acollís al casal d’estiu del municipi al juliol i agost i per 
això demana si hi ha alguna ajuda des d’algun departament per poder assumir el cost de 
contractació de més monitors per aquest casal.

La Presidenta diu que ara mateix les convocatòries de la Generalitat seran sobretot la 
primera per als consells comarcals per temes de traducció i que també diuen que s’obrirà 
una línia pels ajuntaments però que de moment es preveu que serà per cobrir les despeses 
que s’hagin tingut en hotels.

Diu que de totes maneres es demanarà a través de l’àrea de Joventut si hi haurà alguna 
subvenció d’aquest tipus.

Comenta que potser amb la subvenció del Temps per cures els ajuntaments s’hi podrien 
acollir.

El Sr. Josep M. Marcé, Gerent del Consell Comarcal, explica que se’ls farà arribar als 
ajuntaments la informació sobre un programa que es diu «Temps per cures» que va adreçat 
sobretot a la cura de menors de 0 a 14 anys, i que des del Consell Comarcal s’estan ultimant 
els convenis per fer-ne arribar un a cadascun dels ajuntaments, als quals se’ls donarà una 
quantitat de com a mínim 500 euros, que serà proporcional depenent del número de 
mainada que hi hagi de 0 a 14 anys i serà per la cura de mainada, casals d’estiu... Es 
donaran els diners i després s’haurà de justificar però no es tracta d’una convocatòria 
extraordinària.

La portaveu del grup comarcal d’ERC, Sra. Etna Estrems, agraeix que només hi ha hagi 
hagut un expedient per urgència i que l’han rebut amb temps per poder mirar-lo.

Manifesta que, tornant al tema d’estabilització dels llocs de treball, a l’inici del mes d’abril va 
sortir una resolució d’orientacions de la secretaria de l’Estat que diu explícitament que els 
llocs estructurals no se sabia com s’havia de fer perquè molts no es pagaven directament 
des del Consell Comarcal, i deixa aclarit això i que és igual d’on vinguin els diners si els llocs 
estaven ocupats de fa més de tres anys i que per tant s’han de regularitzar i que de fet té 
lògica perquè si ho miren estrictament el Consell Comarcal no paga res amb fons propis.



Comenta que el procés de regularització té com a termini màxim l’1 de juny i que per tant 
ha de passar pel ple del mes que ve i els consta que els treballadors no tenen cap 
informació de com s’està treballant aquest document, i el seu grup està realment preocupat 
perquè a aquests treballadors els hi va la el lloc de treball i potser hauran de competir entre 
ells.

Diu que el seu grup no entén perquè des del govern no se’ls ha informat de quina és la 
situació, i que des d’ERC els preocupa molt que si no es declaren com a estructurals llocs 
com els de serveis socials o joventut per exemple, si el treballador decideix marxar a un 
altre lloc aquesta plaça es perd i per això demanen si es pot donar resposta al més aviat 
possible.

La Sra. Cristina Pou, Secretària del Consell Comarcal, diu que avui s’ha tancat un informe i 
que es va enviar des del Consell Comarcal una nota informativa als secretaris i alcaldes on 
s’explicava com havien de ser aquests processos d’estabilització.

Explica que des del Ministeri d’Hisenda, en data 1 d’abril de 2022, es va signar una 
recomanació on es canvia el concepte de plaça estructural, que és tot aquell lloc de treball 
que està relacionat amb l’activitat ordinària de l’administració, aquells llocs de treball que 
estan ocupats per persones que estan fent funcions pròpies de l’administració, en aquest cas 
administració comarcal, d’acord amb les competències que té el Consell Comarcal, 
independentment que vinguin finançades pel Contracte Programa o que siguin competències 
delegades dels municipis cap al Consell Comarcal, i això dona un gir al que es venia 
entenent com a plaça estructural perquè no té res a veure en que estiguin en plantilla o en 
relació de llocs de treball sinó que el que s’ha d’analitzar és l’essència del lloc de treball. Si el 
lloc de treball està relacionat amb una competència pròpia del Consell Comarcal doncs 
aquest lloc ha de ser estructural.

Diu que arran d’aquesta nota informativa de secretaria que es va enviar a tots els municipis 
de la comarca, el que s’ha fet amb serveis jurídics és tancar un informe on s’han analitzat 
totes les competències del Consell Comarcal en matèria de totes les àrees per veure quines 
places són estructurals. La majoria són estructurals perquè el Consell Comarcal encara que 
tingui com a competència pròpia l’assistència jurídica i econòmica als municipis de menor 
població i  menor capacitat, la legislació sectorial els atribueix una sèrie de competències. 
Per exemple, tot els llocs de treball que estan a l’Oficina d’Habitatge encara que vinguessin 
de contractes programa serien places estructurals.



Comenta que a partir d’aquí la tècnica de Recursos Humans farà un informe de cada lloc de 
treball en concret i haurà d’informar de quants llocs de treball que estiguin ocupats abans 
del 31 de desembre de 2017 són places estructurals. A partir d’aquí si que és cert que 
aquesta recomanació de secretaria explica que l’oferta pública d’aquests processos 
d’estabilització han d’estar ocupats per totes les administracions abans de l’1 de juny de 
2022 però analitzant el procediment com que s’haurà de modificar la plantilla el timing que 
s’ha fet és que en el proper ple segurament s’aprovarà la modificació de la plantilla per 
incorporar places estructurals i que aquest expedient anirà acompanyat de l’informe jurídic 
que analitza perquè són places estructurals i que s’ha de modificar la plantilla i això té un 
tràmit de 15 dies hàbils i per tant serà impossible aprovar l’oferta pública d’ocupació abans 
de l’1 de juny.

Comenta que en el proper ple sí que passarà la modificació de la plantilla, la qual s’exposarà 
al públic 15 dies hàbils i si no hi ha al·legacions quedarà aprovada definitivament i via decret 
de presidència es podrà aprovar, i llavors hi hauria un termini de sis mesos, fins al 31 de 
desembre de 2022, per fer els processos selectius.

El conseller delegat de l’àrea de Recursos Humans, Sr. Francesc Guisset, manifesta que 
s’estan mantenint converses amb els representants dels treballadors i que se’ls ha comunicat 
tot això.

Estan a l’expectativa del que digui l’informe de secretaria per veure quin és el caràcter 
estructural.

Manifesta com a conseller en nom del govern que se’ls ha dit als representants dels 
treballadors que en la mesura que estigui fet aquest estudi de competències se’ls posarà en 
coneixement perquè no es vol retardar i que es farà la modificació dels llocs de treball i 
després l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació.

La Sra. Estrems diu que vol afegir que la reunió era per motius diferents i que la Junta de 
personal va haver de demanar sobre aquest tema.

El Sr. Guisset diu que això no és veritat.

La Sra. Estrems diu que llavors hi ha dues versions diferents i que en tot cas hi ha altres 
consells comarcals que ja tenen això publicat i també tenen la resolució de l’1 d’abril i que 
els costa entendre que no se’ls hagi explicat tot això.



La presidenta diu en aquest sentit que durant aquest mandat s’han fet reunions setmana 
darrera setmana per tractar diversos temes però que finalment no s’està tancant res, però 
no per voluntat política perquè ja se’ls ha dit que la voluntat política és només per arribar al 
topall que marqui la llei, per tant tenen ganes d’anar tancant temes.

Comenta en relació a aquest tema, a partir d’aquest decret del mes d’abril, que creuen que 
és avantatjós pel Consell Comarcal perquè hi ha moltes places en aquests contractes 
programa que no beneficien en res ni al Consell Comarcal ni a la resta d’ajuntaments pel 
tema del personal.

Diu que s’han fet moltes reunions, i que s’ha fet una reunió on se’ls ha tornat a explicar tot 
el que fa unes setmanes ja s’havia explicat, que durant aquest mes aquest tema s’acabarà, i 
que el Sr. Guisset s’ha compromès amb els representants dels treballadors a parlar-ho abans 
de passar-ho pel ple.

El Sr. Guisset diu que no només és en relació a aquest tema sinó també a altres que tenen i 
que des del govern no estan tancats a arribar a acords.

La Secretària explica que quan aquest informe estigui signat s’enviarà a tots els ajuntaments 
i també a totes les consellers i consellers.

El Gerent diu en relació a l’acord on s’han adherit a l’acord sobre les variacions de preus en 
els contractes d’obres que potser s’hauria d’enviar als ajuntaments perquè si no s’està 
adherit no es pot aplicar.

La secretària diu que no és potestatiu passar-ho per ple però que sí que és obligatori que 
quan un contractista sol·licita una revisió de preus si no es té aquest acord adoptat, abans 
de poder-li aplicar s’haurà d’adoptar en el plenari.

El gerent diu en relació a aquesta norma que va treure l’Estat i després va sotmetre la 
Generalitat, que si cadascuna de les administracions no s’hi adhereix llavors no és 
d’aplicació.

La secretària diu que això és per cada obra en concret i que quan ho sol·liciten s’ha 
d’analitzar si es donen els supòsits per poder aplicar els articles del Reial Decret de l’Estat 
però que s’haurà d’acordar per ple que s’aplica.

Diu que aquest acord que s’ha aprovat avui ja estarà pres i tindrem fet aquest pas previ.



No havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió quan falten catorze minuts per a 
les set de la tarda (18:46 h).

          La presidenta,                      Certifico:              
                             La secretària

       Sònia Martínez Juli                              Cristina Pou Molinet
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