
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a actualització dels preus del contracte de concessió administrativa que té per
objecte la gestió del servei  públic de recollida de la fracció resta i  residus voluminosos als
municipis de L'Armentera, Palau de Santa Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià i Ventalló, per a l’any
2017

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en sessió de data 2 d'abril de 2013, va
acordar l'adjudicació definitiva del contracte del servei públic de recollida de la fracció resta i
residus voluminosos als municipis de L'Armentera, Palau de Santa Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià i
Ventalló a favor de l'empresa SERSALL 95 SL. 

El  contracte  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  SERSALL  95  SL,  empresa
concessionària del servei públic de recollida de la fracció resta i residus voluminosos als municipis
de L'Armentera, Palau de Santa Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià i Ventalló, inclou la prestació dels
següents serveis:

• Servei de recollida de la fracció resta en àrees d'aportació.
• Servei de recollida de residus voluminosos.

L'empresa SERSALL 95 SL  ha presentat escrit registrat d'entrada al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà amb el número de registre E/000042-2017 de 23 de maig de 2017, on sol·licita la revisió
de preus per a l'any 2017, segons l'article 28 del plec de clàusules administratives del procediment
obert que regeix la concessió.

Els preus unitaris per municipi, IVA exclòs, vigents a partir de l'1 de maig de 2016 i per una durada
d'un any són els que a continuació es relacionen:

L'ARMENTERA 21.797,88 € 

PALAU DE SANTA EULÀLIA 4.013,79 €

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ 15.816,44 € 

VENTALLÓ 32.967,72 € 

D’acord amb el que assenyala l'article 28 del Plec de clàusules administratives particulars que
regeix  el  procediment  obert  per  l'adjudicació  del  contracte  de  gestió  del  servei  públic  de
recollida de la fracció resta i residus voluminosos de L'Armentera, Palau de Santa Eulàlia, Sant
Miquel de Fluvià i Ventalló s'estableix que la revisió de preus es durà a terme de conformitat
amb  allò  que  preveu l’article  89.1  TRLCSP segons  la  fórmula/sistema  següent:  Quan hagi
transcorregut un any des de l'inici de la prestació del servei objecte del contracte, el preu es
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revisarà  anualment  de  conformitat  amb  l’índex  General  de  Preus  al  Consum  elaborat  per
l'Institut  Nacional  d'Estadística  (índex  nacional)  i  conforme  al  que  disposa  l’art.  90.3  del
TRLCSP.

A l'article 90.3 del TRLCSP, es preveu que quan l'índex de referència sigui l'IPC, la revisió no
podrà superar el 85% de la variació. Per tant sent l'IPC nacional per la revisió del 2017, d'un 2,6
% s'aplicarà el 2,21 %.

Per tot l'anterior cal iniciar els tràmits administratius adients per tal de fixar els preus unitaris del
contracte entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i SERSALL 95 SL, empresa concessionària
del  servei  públic  de  recollida  de  la  fracció  resta  i  residus  voluminosos  als  municipis  de
L'Armentera, Palau de Santa Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià i Ventalló, en els imports següents:

MUNICIPI Preu 2014 IPC  2014
-0,51  %
Preu 2015

IPC  2015
-0,93  %
Preu 2016

IPC  2016
2,21  %
Preu 2017

L'ARMENTERA 21.797,88 € 21.686,71 € 21.485,02 € 21.959,84 €

PALAU DE SANTA EULÀLIA 4.013,79 € 3.993,32 € 3.956,18 € 4.043,61 €

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ 15.816,44 € 15.735,78 € 15.589,44 € 15.591,65 €

VENTALLÓ 32.967,72 € 32.799,58 € 32.494,54 € 33.212,67 €

La vigència dels preus explicitats anteriorment serà a partir de l’1 de maig de 2017 i tindrà una
durada d’un any, d’acord amb el que estableix l'article 28 del Plec de clàusules administratives
particulars que regeix el procediment obert per l'adjudicació del contracte de gestió del servei
públic de recollida de la fracció resta i residus voluminosos de L'Armentera, Palau de Santa Eulàlia,
Sant Miquel de Fluvià i Ventalló.

Vist l'informe favorable de la cap de l'àrea de medi ambient de data 23 d'agost de 2017 de revisió
dels preus del contracte de recollida de la fracció resta i residus voluminosos dels municipis de
L'Armentera, Palau de Santa Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià i Ventalló, per a l'any 2017.

Fonaments de dret

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial

Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (TRRL).
• 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).
• Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la

Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les

Administracions Públiques
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Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Fixar els preus anuals del contracte entre el Consell  Comarcal de l’Alt Empordà i
SERSALL 95 SL, empresa concessionària del servei de recollida  de la fracció resta i residus
voluminosos dels municipis de L'Armentera, Palau de Santa Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià i
Ventalló per a el període abril 2017-abril 2018, en els imports següents:

L'ARMENTERA 21.959,84 €

PALAU DE SANTA EULÀLIA 4.043,61 €

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ 15.591,65 €

VENTALLÓ 33.212,67 €

La vigència dels preus explicitats anteriorment és a partir de l’1 de maig de 2017 i tindrà una
durada d’un any, d’acord amb el que estableix l'article 28 del Plec de clàusules administratives
particulars que regeix el procediment obert per l'adjudicació del contracte de gestió del servei
públic de recollida de la fracció resta i residus voluminosos de L'Armentera, Palau de Santa
Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià i Ventalló.

Segon.- Donar-ne trasllat d'aquest acord a l’empresa concessionària SERSALL 95 SL, així com
als ajuntaments  afectats, a les àrees de Medi Ambient i d’Intervenció de Fons d’aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes legals adients.

Figueres, 23 d'agost de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Josep M. Pinart i Cervera

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  dels  serveis  de  publicitat  institucional  amb  Òscar  Juan
Carrés.- Rectificació d'error material en el plec de clàusules administratives particulars.-

Fets

Per acord de la  Junta de Govern de data 27 de juny de 2017 es va aprovar  l'expedient  de
contractació dels serveis de publicitat institucional amb el Sr. Òscar Juna Carrés, editor de la
revista  Mira'm;  es  van  aprovar  el  plec  de clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
prescripcions tècniques particulars reguladors del contracte i es va disposar convocar licitació
per a l'adjudicació del contracte, per procediment negociat sense publicitat, i sol.licitar oferta al
Sr. Ôscar Juan Carrés

S'ha detectat, amb posterioritat, que hi havia  un error a la clàusula V del plec de clàusules
administratives particulars, relativa a la durada del contracte, atès que mentre que a l'informe
tècnic en el qual es determinaven les característiques del contracte i en el corresponent acord
d'aprovació de l'expedient de contractació s'establia que el contracte tindria una durada de dos
anys,  amb possibilitat  de  pròrroga  per  un  any més,  a  la  clàusula  corresponent  del  plec  de
clàusules administratives s'establia una durada de tres anys i la possibilitat de pròrroga per dues
anualitats més.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015 permet a les administracions públiques rectificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, aritmètics o de fet dels seus
actes.

Fonaments de dret

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

Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.  - Rectificar l'errada relativa a la durada del contracte comesa a la clàusula cinquena del
plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte dels serveis de publicitat
amb el  Sr.  Òscar  Juan Carrés,  de  manera  que el  redactat  d'aquesta   clàusula  quedarà  com
segueix: 

“El  contracte  tindrà  una  durada  de  dos  anys,  amb  efectes  a  partir  de  l'endemà  de  la  seva
formalització i es podrà prorrogar per una anualitat més, per acord de les parts manifestat de
forma expressa abans de la seva finalització de conformitat amb l'article 303.1 del TRLCSP.”
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Segon.  - Donar trasllat del present acord al Sr. Òscar Juan Carrés

Tercer.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord. 

Figueres, 22 d'agost de 2017

El President, En dono fe,
El Secretari,

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  dels  serveis  de  publicitat  institucional  amb  Òscar  Juan
Carrés.- Requeriment de documentació.-

Fets

Per acord de la  Junta de Govern de data 27 de juny de 2017 es va aprovar  l'expedient  de
contractació dels serveis de publicitat institucional amb el Sr. Ôscar Juan Carrés, editor de la
revista Mira'm;  es  van aprovar  el  plec de clàusules administratives  particulars i  el  plec del
prescripcions  tècniques  reguladors  del  contracte  i  es  va  disposar  convocar  licitació  per  a
l'adjudicació del contracte per procediment negociat sense publicitat.

Sol.licitada oferta al Sr. Òscar Juan Carrés aquesta ha estat presentada en el termini  i en la
forma previstos al plec de clàusules administratives particulars.

Fonaments de dret

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP), modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent

ACORD

Primer.  -  Requerir  el  Sr.  Òscar  Juan  Carrés  perquè,  d'acord  amb  allò  previst  a  la  clàusula
setzena del  plec de clàusules administratives  particulars,  en el  termini  de deu dies  hàbils  a
comptar des de l'endemà de la notificació del present acord presenti la documentació que tot
seguit s'indica, amb l'advertiment que, en cas contrari, s'entendrà que ha retirat la seva oferta:

• Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries
• Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per import de 420,00€

Figueres, 21 d'agost de 2017

El president, En dono fe,
El Secretari,

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis de publicitat institucional al setmanari de l'Alt
Empordà- Requeriment de documentació.-

Fets

Per acord de la  Junta de Govern de data 27 de juny de 2017 es va aprovar  l'expedient  de
contractació  dels  serveis  de  publicitat  institucional  al  setmanari  de  l'Alt  Empordà;  es  van
aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de prescripcions  tècniques
reguladors del contracte i es va disposar convocar licitació per a l'adjudicació del contracte per
procediment negociat sense publicitat.

Sol.licitada oferta a Editorial l'Empordà SL, aquesta ha estat presentada en el termini i en la
forma previstos al plec de clàusules administratives particulars. 

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP), modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

Per tot això, aquesta Presidència  proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.  - Requerir  l'empresa  Editorial  l'Empordà  SL  perquè,  d'acord  amb  allò  previst  a  la
clàusula setzena del ple de clàusules administratives particulars, en el termini de deu dies hàbils
a comptar des de l'endemà de la notificació de la present resolució presenti la documentació que
tot seguit s'indica, amb l'advertiment que, en cas contrari, s'entendrà que ha retirat la seva oferta:

• Còpia autenticada de l'escriptura de constitució de l'entitat  i  de les seves modificacions,
degudament inscrita en el Registre Mercantil, i NIF.

• DNI  i  còpia  de  l'escriptura  de  poders  del  representant,  inscrita  en  el  Registre  públic
corresponent.

• Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries
• Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
• Document  acreditatiu,  si  s'escau,  d'estar  al  corrent  de  pagament  de l'Impost  d'Activitats

Econòmiques.
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• Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva, per import de 1.081,00€

Figueres, 29 d'agost de 2017

En dono fe,
El President El Secretari,

Ferran Roquer i Padrosa Francisco L. Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació de les obres del projecte de condicionament de les mesures de
seguretat  i  millora  de  l'accessibilitat  del  camí  de  ronda  de  la  Gola  a  la  Farella,  fase  II,  al
municipi de Llançà.- Adjudicació.- 

Fets

Per acord de la  Junta de Govern de data 27 de juny de 2017 es va aprovar  l'expedient  de
contractació de les obres del projecte de condicionament de les mesures de seguretat i millora de
l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella, fase II, al municipi de Llançà; es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte i es va disposar
convocar la licitació per procediment obert i tramitació ordinària.

Durant el termini de presentació de proposicions varen presentar oferta les empreses següents:
Argon  Informatica  SA,  Arico  Forest  SL,  Excavaciones  Ampurdan  2000  SL  i  Inmobles
Shopping 2016 SL.

La Mesa de Contractació, reunida en data 10 d'agost de 2017, va procedir a l'obertura de les
ofertes presentades, amb el resultat següent:

OFERTA ECONÒMICA TERMINI EXECUCIÓ

ARICO FOREST SL 77.867,94€ 4 setmanes

ARGON INFORMATICA SA 72.707,46€ 4 setmanes

INMOBLES SHOPPING 2016 SL 76.522,53€ 6 setmanes 

AMPURDAN 2000 SL 69.950,00 5 setmanes 

La Mesa de Contractació, en el mateix acte, va proposar l'adjudicació del contracte a favor de
l'empresa  Argon Informàtica SA per haver presentat l'oferta més avantatjosa.

D'acord amb l'informe tècnic que consta a l'expedient, la puntuació obtinguda pels licitadors, en
aplicació dels criteris establerts al plec de clàusules administratives particulars, és, per ordre
decreixent, la següent:

OFERTA
ECONÒMICA

TERMINI
EXECUCIÓ

TOTAL

ARGON INFORMATICA SA 76,965 punts 20 punts 96,965 punts

EXCAVACIONES  AMPURDAN 80 punts 16 punts 96,00 punts
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2000 SL

ARICO FOREST SL 71,865 punts 20 punts 91,865 punts

INMOBLES SHOPPING 2016 SL 73.128 punts 13,33 punts 86,458 punts

L'empresa  Argon  Informàtica  SA,  en  data  24  d'agost  de  2017,  a  requeriment  del  Consell
Comarcal,   ha  dipositat  la  garantia  definitiva,  per  import  de  3.635,37€,  per  respondre  del
compliment del contracte

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).

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

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern l'adopció
del següent

ACORD

Primer.- Adjudicar el contracte corresponent a les obres del  projecte de condicionament de les
mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella, fase
II, al municipi de Llançà, a favor de l'empresa Argon Informàtica SA, amb NIF  A17154006,
pel  preu de setanta-dos mil  set-cents set  euros amb quaranta-sis  cèntims  (72.707,46€),  IVA
exclòs, i un termini d'execució de quatre setmanes.

Segon-   Disposar  la  despesa derivada de la present  contractació,  per un import  màxim de
87.976,03, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 30.4321.65000 del pressupost.

Tercer.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Quart.-     Requerir l'adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies naturals des de la
notificació del present acord presenti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

Cinquè- Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l’àrea  d’Intervenció  del  Consell
Comarcal

Sisè- Autoritzar la presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a l’execució
del present acord.

Figueres, 25 d'agost de 2017
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El conseller delegat 
de l'àrea de Turisme,

Joaquim Felip i Gayolà

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo

C/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 -Fax 972 50 56 81 – E-mail:consell@altemporda.org – 17600 FIGUERES



DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  nomenament  dels  tècnics  directors  de  l’obra:  Condicionament  de  les
mesures de seguretat i millora de l’accessibilitat del camí de Ronda de la Gola a la Farella, Fase
II, al municipi de Llançà  .

Fets

1. ATÈS que en data 9 de juny de 2015 es va aprovar el conveni de  col·laboració entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Llançà, per a la gestió i execució de les
accions municipals en l'àmbit del projecte foment del valor turístic dels espais naturals protegits
de  l'Alt  Empordà,  potenciant  el  turisme  actiu  i  sostenible.  Actuació  consistent  en  el
condicionament de les mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del camó de ronda de la
Gola a la Farella (Llançà)

2. ATÈS la sol·licitud presentada en data  24 d'abril  de 2015,  al  Departament  d'Empresa i
Ocupació per la concessió de subvencions per ens locals de Catalunya pel desenvolupament de
Plans de foment  territorial  del  turisme,  en compliment  del  que es  va acordar per decret  de
presidència el 23 d'abril del 2015 per la realització del projecte Foment del valor turístic dels
espais naturals protegits de l'Alt Empordà, potenciant el turisme actiu i sostenible.

3. ATÈS que en data 8 d'octubre de 2015 per part del Departament d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, es va resoldre la concessió de la subvenció de  312.674,77 €  a aquest
Consell Comarcal, per l'execució de les actuacions incloses en el projecte aprovat Foment del
valor  turístic  dels  espais  naturals  protegits  de  l'Alt  Empordà,  potenciant  el  turisme  actiu  i
sostenible, amb un cost total de 625.349,53€.

4. ATÈS que per acord de la Junta de Govern de data 27 de juny de 2017 es va aprovar
l'expedient  de  contractació  de  les  obres  del  projecte  Condicionament  de  les  mesures  de
seguretat i millora de l’accessibilitat del camí de Ronda de la Gola a la Farella, Fase II, al
municipi de Llançà  .

5. ATÈS que per dur a terme les tasques de direcció de l'obra es proposa des de l'Ajuntament
de Llançà nomenar als tècnics següents:

Sr. LLUÍS RODEJA ROCA, Arquitecte, Direcció d’obra i Coordinador de seguretat i
salut
Sr. JOSEP ALEGRÍ PADERN, Arquitecte tècnic, Direcció executiva

-  ATÈS l'informe positiu de la Cap d'Àrea de Turisme.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
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- Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

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

- Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP). 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

- Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del  govern  local
(LMMGL).

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:

Primer.  - Nomenar als tècnics directors de l'obra: “Condicionament de les mesures de seguretat
i millora de l’accessibilitat del camí de Ronda de la Gola a la Farella, Fase I, del municipi de
Llançà: 
Sr. LLUÍS RODEJA ROCA, Arquitecte, Direcció d’obra i Coordinador de seguretat i salut
Sr. JOSEP ALEGRÍ PADERN, Arquitecte tècnic, Direcció executiva

Segon.- Així mateix nomenar la Sra. Trinitat Bonaterra i Batlle, Arquitecta, com a representant
del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Figueres, 29 d'agost de 2017

En dono fe,
El President El Secretari,

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de les obres del projecte de condicionament de les mesures
de seguretat i millora de l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella, fase II, a
Llançà.- Aprovació del Pla de seguretat i salut.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 5 de setembre de 2017 s'ha adjudicat el contracte de les
obres de condicionament de les mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del camí de
ronda de la Gola a la Farella, fase II, a Llançà,a favor de l'empresa Argon Informàtica SA, amb
NIF A17154006.

L'empresa Argon Informàtica SA ha presentat el Pla de seguretat i salut de l'obra

El   coordinador  de  seguretat  i  salut  en  la  fase  d'execució  de  l'obra  designat  pel  Consell
Comarcal, a proposta de l'Ajuntament de Llançà, ha donat la seva conformitat a l'esmentat pla,
segons acta d'aprovació de data 29 d'agost de 2017, i l'arquitecta del Consell Comarcal hi ha
donat el seu vist-i-plau.

La cap de l'àrea de Turisme del Consell Comarcal, responsable del seguiment i execució del
contracte, ha emès informe de data 5 de setembre de 2017 en què es proposa l'aprovació del Pla
de seguretat i salut.

Fonaments de dret

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

• Reial  Decret  1627/1997,  de 24 d'octubre,  pel  qual  s'estableixen disposicions mínimes  de
seguretat i  salut  en obres de construcció,  modificat  pel  Reial Decret  337/2010,  de 19 de
març.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal proposa a la Junta
de Govern l'adopció del següent

ACORD

Primer.  - Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres del projecte de condicionament de les
mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola  a la Farella, fase
II, al municipi de Llançà, presentat per l'empresa Argon Informàtica, adjudicatària de l'obra.
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Segon.  - Instar el contractista per tal que comuniqui aquesta aprovació, així com l'obertura del
Centre de Treball amb caràcter previ a l'inici de les obres.

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

Quart.- Notificar  el  present  acord  a  l'empresa  Argon  Informàtica  SA,  adjudicatària  del
contracte.

Figueres, 5 de setembre de 2017

El conseller delegat de l'àrea  En dono fe,
de Turisme, El Secretari,

Joaquim Felip i Gayolà Francisco Luiis Muñoz Cameo
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