
2.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a aprovació inicial del “Text refòs del projecte constructiu de naturalització de
l'entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de Roses”, actuació en el marc de l'operació
cofinançada amb el Programa operatiu FEDER 2014- 2020, eix 6 operació Conservació, foment
i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà. Aprovació inicial.

Fets

Vist  que  en  data  2  de  febrer  de  2018,   s’ha  informat  favorablement,   per  la  Sra.  Trinitat
Bonaterra  Batlle,  arquitecta  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  del  “  Text  refòs  del
projecte d’obres per a la naturalització de l'entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de
Roses”, del municipi de Roses, elaborat per l’enginyer de camins, canals i ports Jordi Quera
Miró de l'empresa Enigest, SL, el juliol del 2016, en el marc de l’operació cofinançada amb
Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020, eix 6),
d’acord amb l’Ordre  GAH/45/2016,  de 7  de març,  per  la  qual  s'aprovaven les  seves  bases
reguladores (DOGC nº7078, de 14/03/2016).

Atès que, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte, de conformitat amb allò previst a
l’article 231 de la Llei de contractes del sector públic.

Vist  els  informes favorables units  a l'expedient  per la Comissió Territorial  de Patrimoni de
Girona del 3 de juny de 2016 (RE13387/28,07,2016), i per l'oficina tècnica de supervisió de
projectes  de  la  Diputació  de  Girona  de  6  de  juny  de  2016,  segons  disposa  la  Disposició
Addicional Segona apartat 12 en relació amb l'article 125 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contracte del sector públic, i l'article
24 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d'obra pública.

Vist  la  resolució de la  Demarcació Territorial  de  Girona de l'Agènica Catalana de l'Aigua,
signada el 23 d'octubre de 2017, de concedir un pròrroga de 6 mesos per executar les obres
autoritzades per resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua de 14 de juny de 2016, a comptar a
partir de la notificació de l'esmentada resolució (RE 19832/25.10.2017). El termini autortizat
acaba el 25.04.2018.

Atès  que  l’adopció  d’aquest  acord  és  competència  de  la  Junta  de  Govern  en  virtut  de  les
delegacions acordades per aquest Consell Comarcal, en sessió plenària que va tenir lloc el dia
27 de març de 2018.

Atès l’informe favorable de la Cap de l’àrea de Turisme.
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Fonaments de dret

• 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 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,

Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (ROF).
• Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions

Públiques.
• Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
• Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions

públiques de Catalunya (LRJPAPC).
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

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

ACORD

Primer.  -   Aprovar  inicialment  el  projecte  d’obra “Text  refòs  del  projecte  constructiu  de
naturalització  de  l'entorn  de  la  muralla  de  ponent  de  la  Ciutadella  de  Roses”,  elaborat  per
l’enginyer de camins, canals i ports Jordi Quera Miró de l'empresa Enigest, SL, juliol de 2016,
que té un pressupost d’execució per contracte de 423.738,15 euros (amb el 21% d’IVA inclòs)
amb el benentès que, si durant el període d’informació pública no es presentessin al·legacions,
quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.

Segon.  -   Sotmetre  el  citat  projecte  al  tràmit  d’informació pública per  un termini  de 30 dies
hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis al BOP, al DOGC i al Perfil del Contractant, a fi de
que qualsevol persona interessada pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Roses.

Quart.- Publicar  aquest  acord  al  Perfil  del  contractant   i  al  tauler  electrònic  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.

Figueres, 03 d’abril de 2018

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo
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3.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a realitzar la convocatòria del XXIII concurs de Fotografia de Patrimoni de
l'Alt Empordà 2018

Fets

- Cada any, des del 1994, es realitza el Concurs de Fotografia de Patrimoni de l'Alt Empordà i
que enguany serà la vint-i-dosena edició del concurs i la primera per Instagram.
- Vista la quantitat de participants, la qualitat de les fotografies i la bona acollida de públic. 
- Vist que és una acció amb l'objectiu de fomentar la difusió i protecció del patrimoni cultural
comarcal. 
- Vist que els premis més els trofeus suma un total de 1.300 € IVA inclòs.
- Vist que existeix crèdit a l'aplicació pressupostària 35.3341.22600 del vigent pressupost.
- Vist l'informe favorable de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament en el qual proposa
realitzar la convocatòria del XXIII concurs de Fotografia de Patrimoni de l'Alt Empordà 2018

Fonaments de dret

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJACP-PAC), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener. 

• 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). 

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

Per tot  això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Aprovar la convocatòria del vint-i-tresè Concurs de Fotografia de Patrimoni de l'Alt
Empordà i proposar que enguany el tema siguin: Fortificacions, torres i castells. Els premis són
com segueix:

Categoria Creativa de 400 €** i trofeu 
Categoria Inèdita de 400 €* i trofeu 
Categoria Popular de 400 €* i trofeu 

* Aquesta quantitat se li haurà d'aplicar les reduccions corresponents que marca l'Agència Tributaria pel 
concepte de ''premis'' 
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Segon.- Aprovar les bases que regeixen la XXIII edició del Concurs de Fotografia de Patrimoni
de l'Alt Empordà. 

Tercer.- Atès que s'ha demanat pressupost a Esports Josep per adquirir els trofeus i serigrafiar el
nom dels guardonats. L'import del pressupost és de 100 € IVA inclòs.

Quart,. Destinar de la partida pressupostària 35.3341.22600 l'import de 1.300 € (IVA inclòs)
per a l'atorgament de premis del XXIII Concurs de Fotografia de Patrimoni i l'organització de
l'exposició corresponent. 

Figueres, 3 d'abril de 2018.

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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4.- 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 Centre de Tractament de Residus, fase 2.-
Requeriment de documentació a l'oferta més avantatjosa.-

Fets

Per acord del Ple del Consell Comarcal de data 23 de gener de 2018 es va aprovar l’expedient
de contractació de les obres del Centre de Tractament de Residus, fase 2; 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 han presentat oferta les empreses següents:
Voracys SL; Aglomerats Girona SA; Joca, Ingeniería y Construcciones SA; Construccions Jordi
Riera SL; Valoriza, Servicios Medioambientales SA; Arcadi Pla SA i Excavaciones Ampurdan
2000 SL.

La Mesa de Contractació, reunida en data 27 de març de 2017, va proposar l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa Excavaciones Ampurdan SL per haver presentat l’oferta més
avantatjosa.

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.
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

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

ACORD

Primer.- Requerir l’empresa Excavaciones Ampurdan SL perquè en el termini de deu 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 acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries
• Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
• Document  d’alta  de  l’IAE  relatiu  a  l’exercici  corrent  en  l’epígraf  corresponent  a
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l’objecte  del  contracte  o  darrer  rebut  de  l’Impost  acompanyat  d’una  declaració
responsable de no haver estat donat de baixa a la matrícula de l’Impost.

• Fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució o modificació de la societat inscrita
en el Registre Mercantil.

• Fotocòpia compulsada del NIF de l’empresa
• Fotocòpia compulsada de l’escriptura de poders del signant de la proposició, inscrita en

el Registre Mercantil o en el Registre Oficial corresponent.
• Certificat de la classificació empresarial exigida 
• Resguard  acreditatiu  d’haver  fet  efectiu  el  pagament  dels  anuncis  de  licitació,  per

import de  83,88€.
• Document  acreditatiu  d’haver  constituït  la  garantia  definitiva,  per  import  de

124.750,00€.
• Document acreditatiu que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de

persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives legalment previstes. 

Segon.- Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera
sessió que se celebri.

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

Figueres, 3 d’abril de 2018

El conseller delegat de 
l'àrea de Medi Ambient

Josep M. Cervera  Pinart

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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