
JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a a la sol·licitud d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua d'acord
amb la resolució TES/1186/2016, de 3 de maig de convocatòria de subvencions adreçades als
ens locals per a la realització d'inversions per l'execució d'actuacions d'abastament en alta

Fets

VISTA  la  resolució  TES/1186/2016,  de  3  de  maig,  per  la  qual  s'obre  la  convocatòria  de
subvencions  adreçades  als  ens  locals  per  a  la  realització  d'inversions  per  a  l'execució
d'actuacions d'abastament en alta. 

ATES que la finalitat d'aquesta convocatòria es regular, entre d'altres, les actuacions que tinguin
per  objectiu  la  reducció  en  l'aigua  de  consum humà  de  la  concentració  de  les  substàncies
químiques que superin els valors dels paràmetres indicats als apartats B1 o C de l'annex 1 del
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
l'aigua de consum humà. 

ATÈS que el termini per participar en aquesta convocatòria finalitza el proper  12 de juliol de
2016.

ATÈS que aquest Consell Comarcal té intenció de concórrer a la convocatòria mitjançant la
memòria  valorada  per  a  la  portada  d'aigua  des  de  Figueres  fins  als  municipis  de  Vilafant,
Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Ordis, Cistella, Lladó i Taravaus redactada per FIGUERES
DE SERVEIS, S.A. en data 28 de juny de 2016 amb la qual es pretén sol·licitar una subvenció
per import de 500.000€ (CINC-CENTS MIL EUROS).

VIST l'informe emès per l'enginyer tècnic dels Serveis Tècnics en data 27 de juny de 2016, en el
que informa favorablement la sol·licitud de subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua per a ens
locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta.

Fonaments de dret

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

- 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).

- RESOLUCIÓ  TES/1186/2016,  de  3  de  maig,  per  la  qual  s'obre  la  convocatòria  de
subvencions  adreçades  als  ens  locals  per  a  la  realització  d'inversions  per  a  l'execució
d'actuacions d'abastament en alta. 



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

ACORD

Per tant resolc:

Primer.  - Aprovar la sol·licitud de subvenció per un import màxim de 500.000,00 € (CINC-
CENTS MIL EUROS) en el marc de la convocatòria de l' Agència Catalana de l'Aigua d'acord
amb la resolució TES/1186/2016, de 3 de maig de convocatòria de subvencions adreçades als
ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta. 

Segon.  - Aprovar la memòria valorada per a la portada d'aigua des de Figueres fins als municipis
de  Vilafant,  Avinyonet  de  Puigventós,  Borrassà,  Ordis,  Navata,  Cistella,  Lladó  i  Taravaus
redactada per FIGUERES DE SERVEIS, S.A. en data 28 de juny de 2016 el pressupost de la
qual ascendeix a un import total de 1.058.610€ IVA inclós.

Tercer.  - Facultar  indistintament  el  president,  senyor,  Ferran  Roquer  i  Padrosa,  i  el  gerent,
senyor, Josep M. Marcé i Company, per realitzar tants actes i gestions com calgui per executar
el present acord.

Figueres, 5 de juliol de 2016

El conseller delegat de l'àrea dels Serveis Tècnics,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Francesca Falcó i Roig



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 I,  a
Llançà. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.- 

Fets

El Departament d'Empresa  i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha concedit al Consell
Comarcal de l'Alt Empordà, 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  protegits  de  l'Alt
Empordà, potenciant el turisme actiu i sostenible.

El Consell Comarcal  i l'Ajuntament de Llançà han subscrit 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  que  s'executarà  en  dues  anualitats  d'acord  amb  la  sol.licitud
presentada.

L'Ajuntament de Llançà  ha aprovat 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 per contracte que  per a la primera fase puja a  138.227,12€, IVA exclòs, i ha aportat
la documentació acreditativa de l'assumpció de les diferents obligacions recollides a  la clàusula
tercera del conveni.

La cap de l'àrea de Turisme del Consell Comarcal ha emès informe de data 10 de juny de 2016 ,
justificatiu de la necessitat i les característiques de la contractació de les obres de la primera fase
de l'esmentat projecte.

S'han incorporat a l'expedient el 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).

- 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.- 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 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 I, 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,  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.

A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de
licitació és de 138.227,12€, IVA exclòs.

La despesa derivada d'aquesta contractació, per un import de 167.254,80€, IVA (21%) inclòs,
serà amb càrrec a l'aplicació 30.4321.65000 del pressupost de l'exercici 2016.

El termini d'execució del contracte serà de dos  mesos a comptar des de la data de formalització
de l'acta de comprovació de replanteig.

Quart – Anunciar la present licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal i en el
BOP de Girona.

Cinquè.- 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  en  el  BOP  i  en  el  perfil  del
contractant.

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

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

Joaquim Felip i Gayolà

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu als avantprojectes i projectes de cadascuna de les actuacions per a l'operació «
Conservació, foment i desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural de l'Alt Empordà»,
candidatura PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, presentada a la convocatòria
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. - Aprovació.- 

Fets

1. El  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  en  data  15  de  juny de  2016,  va  presentar
l'operació « Conservació, foment i desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural de
l'Alt  Empordà»,  candidatura  PO FEDER  de  Catalunya  2014-2020,  eix  prioritari  6,
sol.licitant una subvenció d’import 913.512,97 euros,  al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.

2. En  data  30  de  juny  de  2016  s'ens  requereix  del  Departament  de  Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, diferent documentació, entre ella el punt 2) com
a  mínim,  un  avantprojecte,  aprovat  per  l'òrgan  competent  de  cadascuna  de  les
actuacions de l'operació.

3. El Consell Comarcal ja va aprovar, en data 13 de juny de 2016, per decret de gerència
l'avantprojecte Digitalització i senyalització recursos patrimonials  de l'Alt Empordà.

4. Consta a l'expedient informe de la tècnica de Turisme del  Consell Comarcal, de data 5
de  juliol,  en  relació  a  l'aprovació  dels  avantprojectes  i  projectes  proposats  pels
ajuntaments que formen part de l'operació "Conservació, foment i desenvolupament del
Patrimoni Natural i Cultural de l'Alt Empordà".

5. Disposem dels  certificats  d'aprovació  del  següents  avantprojectes  i/o  projectes,  dels
municipis  relacionats:



Fonaments de dret 

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

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del  govern  local

(LMMGL).
- Art. 31 del Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 8 i 9 del
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.

- Ordre  GAH/45/2016,  de  7  de  març,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

PARTICIPANTS FEDER EIX 6
MUNICIPI NOM AVANTPROJECTE /PROJECTE IMPORT (sense IVA) IMPORT (IVA inclòs)

Portbou 251.393,57 € 304.186,22 €

57.464,95 € 69.532,58 €

Avantprojecte Recuperació del Bosc de Ribera 100.954,04 € 122.154,39 €

Vilafant 142.167,05 € 172.022,13 €

Navata 145.061,00 € 175.523,81 €

402.812,06 € 487.403,56 €

Colera 152.677,00 184.739,17 €

63.666,43 € 77.036,38 €

Roses 350.196,82 € 423.738,15 €

Projecte Recuperació de l'antic camí de la vinya d'en 
Xirau a Portbou. Accés al monument Walter Benjamin i 
espais natural de l'Albera marítima

Maçanet de 
Cabrenys 

Projecte executiu Condicionament de la connexió entre 
el carrer Hospital i la Torre Carlina

Torroella de 
Fluvià

Projecte bàsic i execució de la Rehabilitació del mas en 
el Castell de Palol Sabaldòria com a centre 
d'interpretació natural
Avantprojecte Revalorització turística de Navata 
mitjançant la rehabilitació d'espais urbans, la 
senyalització integral i la innovació tecnològica

Sant Pere 
Pescador

Avantprojecte Millora carrer del Mar, eix de connexió del 
nucli antic de Sant Pere amb l'entorn del riu Fluvià       
Avantprojecte Creació del centre interpretatiu del Llagut 
Català i el seu accés

Sant Miquel 
de Fluvià

Projecte tècnic Dinamització Turística a l'entorn del 
monestir de Sant Miquel de Fluvià
Projecte constructiu de Naturalització de la muralla de 
ponent de la Ciutadella de Roses



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

ACORD

Primer.  Aprovar  la  següent  relació  d'avantprojectes  i  projectes  proposats  i  aprovats  pels
ajuntaments  que  formen  part  de  l'operació  «  Conservació,  foment  i  desenvolupament  del
Patrimoni Natural i Cultural de l'Alt Empordà»  i que s’annexen al present acord

Segon.-  Donar trasllat aquest acord al Departament de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, als efectes procedents. 

Figueres, 5 de juliol de 2016

El conseller delegat de l'àrea de turisme,

Intervingut i conforme,              En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia 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 rectificació de l'error d'intercanvi d'import entre les actuacions 9 i 10 en la
sol·licitud  de  l'operació  «  Conservació,  foment  i  desenvolupament  del  Patrimoni  Natural  i
Cultural de l'Alt Empordà», candidatura PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6,
presentada  a  la  convocatòria  del  Departament  de  Governació,  Administracions  Públiques  i
Habitatge. - Aprovació.- 

Fets

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en data 7 de juny de 2016, va aprovar per junta de
govern l'expedient relatiu a la presentació de la candidatura i sol·licitud de cofinançament per a
l'operació « Conservació, foment i desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural de l'Alt
Empordà», candidatura PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

1. El  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  en  data  15  de  juny de  2016,  va  presentar
l'operació « Conservació, foment i desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural de
l'Alt  Empordà»,  candidatura  PO FEDER  de  Catalunya  2014-2020,  eix  prioritari  6,
sol.licitant una subvenció d’import 913.512,97 euros,   al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.

2. En  data  30  de  juny  de  2016  s'ens  requereix  del  Departament  de  Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, diferent documentació, i ens hem adonat que en
la sol.licitud, en dades financeres, apartat detall d'actuacions l'import de l'actuació 9 i 10
estan invertits. Les dades correctes, segons consta a la memòria i resta de documentació
presentada en la sol.licitud són:

3. L'article  105.2  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) preveu
que  les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància  dels  interessats,  els  errors  materials,  de  fet  o aritmètics  existents  en  els
seus  actes

4. Consta a l'expedient informe de la tècnica de l'àrea de Turisme del Consell Comarcal, de
data 5 de juliol de 2016, relatiu a la rectificació de l'error material, existent en l'acord de
la junta de govern de data 7 de juny de 2016, consistent  d'intercanvi d'import entre les

Cost total amb IVA Cost total sense IVA

A3 Connexió carrer Hospital i Torre Carlina - Maçanet Cabrenys 69.532,58 € 57.464,95 € 57.464,95 € 
A4 Plaça de Sant Antoni i senyalització - Navata 175.523,81 € 145.061,00 € 145.061,00 € 

Cost total 
subvencionable



actuacions  9  i  10  en  la  sol.licitud  de  l'operació  «  Conservació,  foment  i
desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural de l'Alt Empordà», candidatura PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.

Fonaments de dret

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

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del  govern  local

(LMMGL).
- Art. 31 del Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 8 i 9 del
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.

- Ordre  GAH/45/2016,  de  7  de  març,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 

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

ACORD

Primer. Rectificar l'error material, existent en l'acord de la junta de govern de data  7 de juny de
2016, consistent en l'intercanvi d'import entre les actuacions 9 i 10 en la  sol.licitud de l'operació
« Conservació, foment i desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural de l'Alt Empordà»,
candidatura PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, presentada a la convocatòria
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
Les  dades  correctes,  en  l'apartat  dades  financeres,  segons  consta  a  la  memòria  i  resta  de
documentació presentada en la sol.licitud són les següents:

Segon. Donar trasllat d' aquest acord al Departament de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, als afectes procedents. 

Cost total amb IVA Cost total sense IVA

A3 Connexió carrer Hospital i Torre Carlina - Maçanet Cabrenys 69.532,58 € 57.464,95 € 57.464,95 € 
A4 Plaça de Sant Antoni i senyalització - Navata 175.523,81 € 145.061,00 € 145.061,00 € 

Cost total 
subvencionable



Figueres, 5 de juliol de 2016

El conseller delegat de l'àrea de turisme,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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