JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'interlocutòria núm. 62/2017 en relació a la sol·licitud de desistiment de
SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS, SCCL I CLECE, SA (UTE SAD ALT
EMPORDÀ, SERSA I CLECE) en el recurs ordinari 65/2016, que es segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona .- Assabentat.Fets
Atès que en data 6 de juny de 2017 (RE.201/643 de data 12/06/2017), el Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Girona va trametre al Consell Comarcal testimoniatge de la interlocutòria
definitiva i ferma, de data dia 29 de març de 2017, dictada en relació al recurs ordinari 65/2016
interposat per part de SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS, SCCL I CLECE,
SA (UTE SAD ALT EMPORDÀ, SERSA I CLECE).
Fonaments de Dret
-

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya.

-

Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú.

-

Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial

ACORD
Per tot això, el President del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
Primer.- Prendre coneixement de l'interlocutòria núm. 62/2017, de data 29 de març de 2017,
que en la seva part dispositiva va establir:
"Tengo por desistida a la parte actora SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS,
SCCL I CLECE, SA (UTE SAD ALT EMPORDÀ, SERSA I CLECE), declarando la
terminación de este procedimiento interpuesto contra la resolución 2015/229, de 15 de
diciembre de 2015, de la Presidencia del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, sin condena de
costas.
Firme esta resolución, archívense las actuaciones, previa devolución del expediente
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administrativo.
Únase un testimonio de este auto al recurso y el original al libro de autos definitivos."
Segon.- Notificar els presents acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona i a
l’Àrea d’Intervenció del Consell Comarcal.
Figueres, 27 de juny de 2017

El president,

Conforme,
La secretària accidental

Ferran Roquer i Padrosa

Francesca Falcó i Roig
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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 del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la
salut del Consell Comarcal.- Requeriment de documentació a l'oferta més avantatjosa
Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 16 de maig de 2017 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut del Consell
Comarcal; es van aprovar el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules
administratives particulars reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació per
procediment obert i tramitació ordinària.
Durant el termini de
PREVENACTIVA SLU.

presentació de

proposicions

va

presentar

oferta

l'empresa

La Mesa de Contractació, reunida en data 15 de juny de 2017 va proposar l'adjudicació del
contracte a favor de l'empresa PREVENACTIVA SLU per tractar-se de l'única oferta
presentada i no superar el tipus de licitació.
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, 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, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Requerir l'empresa PREVENACTIVA SLU perquè en el termini de deu dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest 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 d'inscripció en el Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva per import de 702,35€
Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de l'anunci de licitació, per import de
51,72€.
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Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord
Figueres, 21 de juny de 2017
El president,

Ferran Roquer Padrosa
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

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 dels serveis de publicitat institucional amb el Sr. Òscar Juan
Carrés. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.Fets
El Cap dels Serveis de Comunicació del Consell Comarcal ha emès informe de data 12 de maig
de 2017, justificatiu de la necessitat de contractació dels serveis de publicitat institucional a la
revista gratuïta d'informació comarcal Mira'm.
S'han incorporat a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei.
Consta a l'expedient informe jurídic de data 6 de juny de 2017
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, 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, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Aprovar, d'acord amb allò disposat a l'article 110 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient
de contractació administrativa que té per objecte la contractació del servei de publicitat
institucional amb el Sr. Òscar Juan Carrés, editor de la revista Mira'm.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques adjunts a la proposta, reguladors de la contractació del servei esmentat.
Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per procediment negociat sense
publicitat, per un import de quatre mil dos-cents euros anuals (4.200,00€), IVA (21%) exclòs.
La durada del contracte serà de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per un període d'un any.
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Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import màxim de
10.164,00€, IVA inclòs, distribuït en les anualitats que a continuació s'indiquen, amb càrrec a
l'aplicació 20.9201.22602 del pressupost:
2017

2.964,50€

2018

5.082,00€

2019

2.117,50€

Cinquè.- Sol.licitar oferta al Sr. Òscar Juan Carrés
Sisè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del dia
següent al de la recepció de la invitació a participar a la licitació.
Setè.- Donar trasllat de l'esmentat acord a l'empresa esmentada, juntament amb una còpia del
plec de clàusules administratives i particulars i del plec de condicions tècniques, així com a
l'àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.
Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 9 de maig de 2017
El president,

Ferran Roquer Padrosa
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia
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 la contractació dels serveis de publicitat institucional amb Editorial
l'Empordà SLU. a) Revocació de l'acord de data 6 de juny de 2017. b).- Aprovació de
l'expedient. c) Convocatòria de licitació.Fets
La Junta de Govern, mitjançant acord de data 6 de juny de 2017, va aprovar l''expedient de
contractació dels serveis de publicitat institucional al setmanari de l'Alt Empordà; va aprovar el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques reguladors de la
contractació i va disposar convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per procediment
negociat sense publicitat, per un import de sis mil euros (6.000,00€) anuals, IVA (21% inclòs).
S'ha comprovat amb posterioritat que hi havia hagut un error en la determinació del pressupost
de licitació del contracte.
S'ha redactat novament, amb la corresponent rectificació del pressupost de licitació, el plec de
clàusules administratives particulars regulador del contracte.
Consta a l'expedient informe jurídic de data 21 de juny de 2017
Fonaments de dret
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques
• 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, 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, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Revocar l'acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de data 6 de juny de 2017
relatiu a la contractació dels serveis de publicitat institucional al setmanari de l'Alt Empordà.
Segon.- Aprovar novament l'expedient de contractació administrativa que té per objecte la
contractació dels serveis de publicitat institucional al setmanari de l'Alt Empordà.
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Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques, adjunts a la proposta, reguladors de la contractació de l'esmentat servei.
Quart - Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per procediment negociat sense
publicitat, per un import de deu mil vuit-cents setze euros (10.816,00€) anuals, IVA (21%)
exclòs.
La durada del contracte és de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per un any
Cinquè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import màxim de
26.174,72€, IVA inclòs, distribuït en les anualitats que a continuació s'indiquen, amb càrrec a
l'aplicació 20.9201.22602 del pressupost.
2017

7.634,29€

2018

13.087,36€

2019

5.453,07€

Sisè- Sol.licitar oferta a Editorial l'Empordà SLU
Setè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del
dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP i en el perfil del contractant.
Vuitè.- Donar trasllat del present acord a l'empresa esmentada, juntament amb una còpia del
plec de clàusules administratives particulars i del plec de condicions tècniques, així com a l'àrea
de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.
Novè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 21 de juny de 2017
El President,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 Noves Edicions
Altempordaneses SLU. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.Fets
El Cap dels Serveis de Comunicació del Consell Comarcal ha emès informe de data 12 de maig
de 2017, justificatiu de la necessitat de contractació dels serveis de publicitat institucional al
setmanari Hora Nova.
S'han incorporat a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei
Consta a l'expedient informe jurídic de data 6 de juny de 2017
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, 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, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Aprovar, d'acord amb allò disposat a l'article 110 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient
de contractació administrativa que té per objecte la contractació del servei de publicitat
institucional amb Noves Edicions Empordaneses, editora del setmanari Hora Nova.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques adjunts a la proposta, reguladors de la contractació del servei esmentat.
Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per procediment negociat sense
publicitat, per un import de deu mil sis-cents seixanta euros anuals (10.660,00€), IVA (21%)
exclòs.
La durada del contracte serà de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per un període d'un any.
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Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import màxim de
25.797,20€, IVA inclòs, distribuït en les anualitats que a continuació s'indiquen, amb càrrec a
l'aplicació 20.9201.22602 del pressupost:
2017

7.524,18€

2018

12.898,60€

2019

5.374,42€

Cinquè.- Sol.licitar oferta a Noves Edicions Altempordaneses SLU
Sisè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del dia
següent al de la recepció de la invitació a participar a la licitació.
Setè.- Donar trasllat de l'esmentat acord a l'empresa esmentada, juntament amb una còpia del
plec de clàusules administratives i particulars i del plec de condicions tècniques, així com a
l'àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.
Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 8 de maig de 2017
El President,

Ferran Roquer Padrosa
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia
Francisco L. Muñoz Cameo

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

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a contractació dels serveis de publicitat institucional amb Empordà Televisió
SL. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.
Fets
El Cap dels Serveis de Comunicació del Consell Comarcal ha emès informe de data 12 de maig
de 2017, justificatiu de la necessitat de contractació dels serveis de publicitat institucional amb
Empordà Televisió.
S'han incorporat a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei
Consta a l'expedient informe jurídic de data 7 de juny de 2017
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, 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, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Aprovar, d'acord amb allò disposat a l'article 110 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient
de contractació administrativa que té per objecte la contractació del servei de publicitat
institucional amb Empordà Televisió SL.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques adjunts a la proposta, reguladors de la contractació del servei esmentat.
Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per procediment negociat sense
publicitat, per un import de sis mil euros anuals (6.000,00€), IVA (21%) exclòs.
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La durada del contracte serà de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per un període d'un any.
Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import màxim de
14.520,00€, IVA inclòs, distribuït en les anualitats que a continuació s'indiquen, amb càrrec a
l'aplicació 20.9201.22602 del pressupost:
2017

4.235,00€

2018

7.260,00€

2019

3.025,00€

Cinquè.- Sol.licitar oferta a Empordà Televisió SL
Sisè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del dia
següent al de la recepció de la invitació a participar a la licitació.
Setè.- Donar trasllat de l'esmentat acord a l'empresa esmentada, juntament amb una còpia del
plec de clàusules administratives i particulars i del plec de condicions tècniques, així com a
l'àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.
Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 8 de juny de 2017
El President,

Ferran Roquer Padrosa
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia
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 la contractació dels serveis de publicitat institucional amb Creacions Alt
Empordà SL. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.Fets
El Cap dels Serveis de Comunicació del Consell Comarcal ha emès informe de data 12 de maig
de 2017, justificatiu de la necessitat de contractació dels serveis de publicitat institucional a la
revista gratuïta d'informació comarcal CRAE.
S'han incorporat a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei
Consta a l'expedient informe jurídic de data 7 de juny de 2017
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, 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, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Aprovar, d'acord amb allò disposat a l'article 110 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient
de contractació administrativa que té per objecte la contractació del servei de publicitat
institucional amb Creacions Alt Empordà SL, editora de la revista CRAE.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques adjunts a la proposta, reguladors de la contractació del servei esmentat.
Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per procediment negociat sense
publicitat, per un import de quatre mil set-cents seixanta-quatre euros anuals (4.764,00€), IVA
(21%) exclòs.
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La durada del contracte serà de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per un període d'un any.
Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import màxim de
11.528,88€, IVA inclòs, distribuït en les anualitats que a continuació s'indiquen, amb càrrec a
l'aplicació 20.9201.22602 del pressupost:
2017

3.362,59€

2018

5.764,44€

2019

2.401,85€

Cinquè.- Sol.licitar oferta a Creacions Alt Empordà SL
Sisè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del dia
següent al de la recepció de la invitació a participar a la licitació.
Setè.- Donar trasllat de l'esmentat acord a l'empresa esmentada, juntament amb una còpia del
plec de clàusules administratives i particulars i del plec de condicions tècniques, així com a
l'àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.
Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 8 de juny de 2017
El president,

Ferran Roquer Padrosa
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

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. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.Fets
El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya va concedir al Consell
Comarcal, en el marc de la convocatòria de subvencions per a ens locals de Catalunya per al
desenvolupament de Plans de foment territorial de turisme (Ordre EMO/47/2015, de 12 de
març) una subvenció de 312.674,77€ per a l'execució de les actuacions incloses en el projecte de
foment del valor turístic dels espais naturals de l'Alt Empordà, potenciant el turisme actiu i
sostenible.
El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Llançà van subscriure un conveni de col.laboració per a
l'execució de l'actuació municipal inclosa en l'àmbit del projecte i consistent en el
condicionament de les mesures de seguretat i millora de l'accessibilitat del camí de ronda, de la
Gola a la Farella, actuació a executar en dues anualitats, d'acord amb la sol.licitud presentada.
L'Ajuntament de Llançà va aprovar el “Projecte de condicionament de les mesures de seguretat i
millora de l'accessibilitat del camí de ronda de la Gola a la Farella”, amb un pressupost
d'execució de 278.758,01€
El Consell Comarcal va licitar l'any 2016 la primera fase del projecte, amb un pressupost de
138.227,12€, IVA exclòs.
La cap de l'àrea de turisme del Consell ha emès informe de data 18 de maig de 2017, justificatiu
de la necessitat de la contractació de les obres de la segona fase del projecte,
S'ha incorporat a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars regulador de la
contractació de les obres.
S'ha emès informe jurídic de data 5 d'abril de 2017 sobre la legislació aplicable i el procediment
a seguir.
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, de
contractes del sector públic.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
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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.- Aprovar, d'acord allò disposat a l'article 110 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient de contractació
administrativa que té per objecte la contractació de les obres corresponents al 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, redactat pels serveis tècnics de l'Ajuntament de
Llançà i aprovat definitivament per resolució d'alcaldia de data 15 de març de 2016.
Segon.-Aprovar el plec de clàusules administratives particulars adjunt a la proposta, regulador
de la contractació de les obres esmentades.
Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per procediment obert i tramitació
ordinària, d'acord amb allò previst a l'article 157 i següents del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El pressupost de licitació és de 92.151,41€, IVA exclòs i el termini d'execució, de dos mesos.
Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import de
111.503,21€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 30.4321.65000 del pressupost del Consell
Comarcal.
Cinquè.- Anunciar la present licitació al BOP i al perfil del contractant del Consell Comarcal.
Sisè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de vint-i-sis dies naturals a comptar des del
dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació al BOP i al perfil del contractant.
Figueres, 22 de juny de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

Joaquim Felip i Gayolà
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
La secretària accidental

Francesca Falcó i Roig
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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 sol·licitud d'un estudi per al desplegament de la xarxa troncal pública d'alta capacitat des de Figueres fins a la resta de municipis de l'Alt Empordà.- Aprovació.Fets
Atès que el 24 d'octubre de 2016, el Govern de la Generalitat, les quatre diputacions catalanes,
l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, juntament amb el
Consorci Localret, van signar el Pacte Nacional per a la Societat Digital.
Atès que un dels objectius del Pacte és el desplegament i la gestió coordinada d'infraestructures
tecnològiques i de comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d'oportunitats per a
tots els territoris, ciutadania i empreses de Catalunya.
Atès que, en aquest sentit, i entrant a concretar, es pensa en una xarxa troncal pública d'alta
capacitat (fibra òptica), a partir de la qual els operadors puguin distribuir-la fins als usuaris
finals. En aquest moment, aquesta xarxa troncal està a punt d'arribar fins a Figueres.
Atès que la societat actual requereix, per al seu desenvolupament, l'accés a serveis de banda
ampla: educació, sanitat, lleure, etc. són bàsics per a l'equilibri territorial. Per altra banda, el
programa que està executant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà referent a la millora de la
competitivitat en els polígons industrials de l'Alt Empordà posa de manifest la mancança en
aquest àmbit que té la nostra comarca: les dificultats més grans que tenen les empreses a l'hora
d'ubicar-se a l'Alt Empordà són l'accés a banda ampla i la garantia del subministrament elèctric.
Vista la situació deficient en la que es troben molts municipis en relació a la connectivitat i
l'accés als serveis de banda ampla.
Per tot això, el President del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Sol·licitar a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la redacció d'un estudi per al
desplegament d'una xarxa troncal pública d'alta capacitat des de Figueres fins a la resta de
municipis de l'Alt Empordà.
Figueres, 27 de juny de 2017
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En dono fe
El president,

El Secretari

Ferran Roquer i Padrosa
Francisco Luis Muñoz Cameo
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