
2.- DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a a la renúncia de la subvenció de les obres de la portada d'aigua en alta als
municipis  de  Vilafant,  Avinyonet  de  Puigventós,  Borrassà,  Ordis,  Navata,  Lladó,  Cistella  i
Vilanant (veïnat de Taravaus).- 

Fets

Atès que l'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant Resolució TES/1186/2016, de 3 de maig,
publicada al DOGC número 7119 de 12 de maig de 2016, va fer pública la convocatòria de
subvencions  adreçades  als  ens  locals  per  a  la  realització  d'inversions  per  a  l'execució
d'actuacions d'abastament en alta.

Atès que aquest Consell Comarcal va concórrer a aquesta subvenció per a la portada d'aigua en
alta fins als municipis de  Vilafant, Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Ordis, Navata, Lladó,
Cistella i Vilanant (veïnat de Taravaus).

Atès  que  es  va  signar  un  conveni  de  col·laboració  amb  els  ajuntaments  d'Avinyonet  de
Puigventós, Borrassà, Ordis, Lladó, Cistella i Vilanant per la sol·licitud de subvenció.

Atès  que  el  municipi  de  Navata  no  va  aprovar  l'esmentat  conveni  de  col·laboració  per
incompatibilitats amb el principi de sostenibilitat en l'execució d'un projecte propi de tractament
de nitrats. 

Atès que l'empresa FIGUERES DE SERVEIS S.A. va redactar una memòria valorada en data
28 de juny de 2016 per a les obres d'execució de la portada d'aigua dels esmentats municipis
essent el pressupost d'execució per contracta d'aquestes obres de 981.469 € IVA inclòs.

Atès que el pressupost elegible, incloses les assistències tècniques, de l'actuació proposada era
de 874.884 €, IVA exclòs. La inversió dels ens sol·licitants segons el consum en baixa (300 €
per cada 1.000 m³ consumits) era de 281.110,32 € i el pressupost subvencionable de la part en
alta elegible era de 593.773,68 € sense IVA.

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va repartir el càlcul econòmic agrupat en funció
de la població beneficiada municipi per municipi.

Atès que l'ACA fa una interpretació de les bases agrupant la població beneficiada que provoca
que el percentatge de subvenció sigui menor al calculat incialment i fa inviable l'execució del
projecte.

Atès que, en data 27 d'octubre de 2016, l'enginyer tècnic dels Serveis Tècnics ha emès informe
en el  que proposa renunciar  a la subvenció ja  que els  imports  subvencionables que es  van
preveure inicialment i que es van calcular de forma estimada són superiors a la quantitat final
subvencionada.



Fonaments de dret

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

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBL).
• 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).
• Resolució TES/1186/2016, de 3 de maig, publicada al DOGC número 7119 de 12 de

maig de 2016, va fer pública la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals
per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.  - Renunciar a la sol.licitud de subvenció efectuada a l'ACA i relativa a les obres de la
portada d'aigua en alta als municipis de Vilafant, Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Ordis,
Lladó, Cistella i Vilanant (veïnat de Taravaus).

Segon.  - Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.  - Notificar el present acord a l'Agència Catalana de l'Aigua així com als ajuntaments de
Vilafant,  Avinyonet  de  Puigventós,  Borrassà,  Ordis,  Lladó,  Cistella  i  Vilanant  (veïnat  de
Taravaus) per al seu coneixement i als efectes adients.

Quart.- Sotmetre  el  present  decret  a  ratificació  de  la  Junta  de  Govern  d'aquest  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà en la propera sessió que tingui lloc.

Figueres, 27 d'octubre de 2016

El president, En dono fe
La secretaria accidental

Ferran Roquer i Padrosa Francesca Falcó i Roig



3.- DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la implantació d'un
servei que faciliti als ajuntaments l'execució de les franges de prevenció d'incendis als nuclis
habitats

Fets

La neteja de les franges de 25 m a l'entorn dels nuclis habitats és un objectiu prioritari per a la
comarca de l'Alt Empordà i d'interès públic i social des del moment en què pot evitar danys
materials i de vides humanes en el cas d'un incendi forestal.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va treballar entre els anys 2008 i 2010 en la redacció dels
Plànols  de  delimitació  per  a  la  prevenció  d'incendis  per  aquells  municipis  a  la  comarca
considerats per la legislació vigent d'alt risc d'incendi.

Aquest treball, a més de la redacció dels plànols de delimitació amb el contingut marcat per la
Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata a la trama urbana, contenia en la majoria dels casos:

• Plànols de les franges de protecció dels nuclis urbans i urbanitzacions del municipi.
• Identificació de parcel·les interiors i exteriors.
• Càlcul de les dades de superfície a netejar i caracterització de la tipologia de vegetació

existent.
• Identificació de les edificacions aïllades en contacte amb massa forestal i determinació

de la franja perimetral.
• Priorització de les actuacions.
• Document per a la sol·licitud de subvenció i dades per a l'execució dels treballs.

Durant l'any 2015 el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en el marc d'una col·laboració amb el
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, va redactar 58
plànols de delimitació d'incendis pels municipis de la comarca seguint la metodologia de la
Diputació de Girona:

FASE Periode execució

33 municipis 27 gener- 30 maig 2015

25 municipis 29 set – 15 des 2015

Per tal d'executar la neteja de la franja des de l'aprovació dels plànols de delimitació per a la
prevenció d'incendis, cal treballar dues vessants importants:



1. La part administrativa, referent a la notificació dels propietaris de les finques afectades
per la franja i per les parcel·les interiors per tal de procedir a la neteja. Així mateix la
concreció del tipus de procés que es realitzarà per a permetre el cobrament de la totalitat
o part del pressupost de neteja per part dels veïns, així com la licitació de la neteja de la
franja quan s'escaigui.

2. La part tècnica, corresponent a la redacció d'un project executiu que inclogui el treball
de camp per tal de fer el detall dels treballs a executar per a cadascuna de les zones a
netejar, així com el pressupost d'execució i plecs de clàusules tècniques per a la seva
licitació. A aquesta part també s'hi pot incloure la direcció tècnica per a la supervisió
dels  treballs  de  neteja  un cop licitats.  Aquesta  part  correspon al  servei  ofert  per  la
Diputació de Girona.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà està treballant en la planificació i implantació del servei
per a l'execució de les franges de prevenció d'incendis als municipis de la comarca. 

La implantació del servei requereix d'una sèrie d'estudis i treballs previs com:

• La coordinació amb el servei de la Diputació de Girona i altres Consell Comarcals.
• La recerca i copilació de dades municipals i antecedents realitzats a la comarca en els

darrers anys.
• La prospecció de les necessitats de servei dels municipis.
• La redacció del servei i el seu estudi econòmic i necessitat de recursos humans.
• L'adaptació de treballs anteriors per a la posada en marxa de les primeres accions del

servei.
• L'aprovació del servei i presentació als ajuntaments interessats.
• La comunicació a la població de la importància de la prevenció.

El procés d'implantació culmina amb l'aprovació i posada en marxa del servei així com amb la
incorporació de l'estructura interna suficient per a portar-lo a terma.

Tenint en compte l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en
data 25 d'octubre de 2016, en el qual es proposa sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut de
16.875,00 € per a fer front a les despeses d'implantació d'aquest nou servei.

Fonaments de dret

- Llei estatal 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).
- 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).



RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.  - Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de concurrència pública per
un import de 16.875,00 € per a la implantació del servei d'execució de les franges de prevenció
d'incendis als municipis de la comarca. 

Segon.  - Sotmetre la present resolució a ratificació de la propera sessió de Junta de Govern que
se celebri.

Tercer.- Notificar-ho a la Diputació de Girona a l'Àrea d'intervenció del Consell Comarcal per
al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 26 d'octubre de 2016

Intervingut i conforme
L'interventor

Ernest Ruiz Garcia

El president En dono fe
La secretaria accidental

Ferran Roquer i Padrosa Francesca Falcó i Roig



4.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  conveni  de col·laboració entre el Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà i
l'Ajuntament de Cabanes per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal. 

L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant  conveni  marc,  signat  el  29 de juliol  de 2014,  els  ajuntaments  interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016,  va  aprovar  un  nou  conveni marc  entre  el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de  la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament de Cabanes ha aprovat l'adhesió al nou conveni de col·laboració per a la
prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.



Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions públiques.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei estatal 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).
• 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).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat  energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanes.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Cabanes i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al
seu coneixement i als efectes adients.

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, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres, 8 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig

http://www.altemporda.org/


5.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  conveni  de col·laboració entre el Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà i
l'Ajuntament de Cantallops per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.-

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal. 

L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant  conveni  marc,  signat  el  29 de juliol  de 2014,  els  ajuntaments  interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016,  va  aprovar  un  nou  conveni marc  entre  el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de  la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès  que  l’Ajuntament  de  Cantallops  ha  aprovat  la  resolució  del  conveni  de  l'any  2014  i
l'adhesió  al  nou  conveni  de  col·laboració  per  a  la  prestació  del  servei  de  comptabilitat
energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.



Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions públiques.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei estatal 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).
• 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).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat  energètica
municipal  a  subscriure  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  l’Ajuntament  de
Cantallops.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Cantallops i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al
seu coneixement i als efectes adients.

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, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres, 8 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig

http://www.altemporda.org/


6.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  conveni  de col·laboració entre el Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà i
l'Ajuntament  del  Port  de  la  Selva per  a  la  prestació del  servei  de  Comptabilitat  Energètica
municipal.- Aprovació.-

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal. 

L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant  conveni  marc,  signat  el  29 de juliol  de 2014,  els  ajuntaments  interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016,  va  aprovar  un  nou  conveni marc  entre  el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de  la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament del Port de la Selva ha aprovat la resolució del conveni de l'any 2014 i
l'adhesió  al  nou  conveni  de  col·laboració  per  a  la  prestació  del  servei  de  comptabilitat
energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.



Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions públiques.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei estatal 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).
• 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).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat  energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament del Port de la
Selva.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament del Port de la Selva i a l'àrea d'Intervenció del CCAE
per al seu coneixement i als efectes adients.

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, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres,  31 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig

http://www.altemporda.org/


7.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  conveni entre el Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà i  l'Ajuntament  de
Darnius per a l'elaboració del  Document  Únic de Protecció Civil  Municipal  (DUPROCIM).
Aprovació.-

Fets

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones  i  els  béns  i  donar  resposta  adequada  a  les  possibles  situacions  d’emergència  del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.

La Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya diu que els ajuntaments resten obligats a elaborar i
implantar el Pla de protecció civil municipal, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova  el  contingut  mínim per  a  l'elaboració  i  homologació  dels  plans  de  protecció  civil
municipals, estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. 

El passat dia 24 de maig de 2016 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el
conveni MARC entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca que
ho sol·licitin, per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim). 

L’Ajuntament  de  Darnius ha  aprovat  el  conveni  per  a  l'elaboració  del  Document  Únic  de
Protecció Civil Municipal(DUPROCIM) i ens ha sol·licitat la seva redacció.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.

• Llei estatal 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).
• 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).



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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a   l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal(DUPROCIM) a  subscriure  entre  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i
l’Ajuntament de Darnius.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Darnius i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu
coneixement i als efectes adients.

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, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres, 8 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig

http://www.altemporda.org/


8.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  l'adjudicació  de  les  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 en el marc de la convocatòria per a l'any 2016.

Fets

En data 22 de març de 2016 el Ple del Consell Comarcal va aprovar les Bases que regeixen la
convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de
transport adaptat a la comarca de l'Alt Empordà, excepte Figueres.

El Servei  de transport  adaptat  és un servei  que té com a finalitat  facilitar  el  transport a les
persones  discapacitades  o  amb  dependència  o  amb  problemes  de  mobilitat  perquè  puguin
accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o aquells altres que els permetin garantir o
afavorir la seva integració en l’entorn.

El transport adaptat es defineix com el transport accessible i/o assistit  que té per objecte el
trasllat als serveis socials especialitzats d’atenció diürna a persones amb discapacitat i persones
grans amb dependència que no poden fer ús del transport ordinari i que presenten dificultats de
mobilitat (mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant.

La Cartera de serveis socials vigent, aprovada pel decret 142/2010, d’11 d’octubre,  descriu la
prestació de Servei de Transport Adaptat com un “servei complementari de suport als serveis
socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat  o dependència,  consistent  en la
prestació d’un  sistema  de transport  adaptat  al  grau de necessitat  de  suport  de  les  possibles
persones usuàries”. També indica que el servei de transport és una prestació no garantida, així
doncs únicament és exigible en cas que existeixi crèdit pressupostari disponible i aplicant-hi els
principis objectius de prelació i concurrència.

VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar en data 25 d'octubre de 2016 en que
informa favorablement a les adjudicacions de les subvencions tant individuals com col·lectives
referents a la convocatòria del transport adaptat per a la comarca de l'Alt Empordà per a l'any
2016.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  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).



• Bases que han de regir la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el
finançament  dels  serveis  de  transport  adaptat  a  la  comarca  de  l'Alt  Empordà,  excepte
Figueres.

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

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

ACORD

Primer.  - Excloure  les  sol·licituds  de  l'adjudicació  d'ajuts  destinats  a  col·laborar  en  el
finançament  del  transport  adaptat  individual  i  col·lectiu  de  la  comarca  de  l'Alt  Empordà,
excepte Figueres, tal i com es desprèn de l'informe emès per la Directora Tècnica de l'àrea de
Benestar Social. Aquestes sol·licituds són les següents:

Sol·licituds Individuals excloses:

- D'acord amb la Base primera reguladora d'aquesta convocatòria de subvencions queda exclòs
per correspondre a persones que són conductores del mateix vehicle pel qual se sol·licita l'ajut la
següent sol·licitud:

Nom i cognoms Motiu denegació

David Renart Rius Ser conductor del mateix vehicle (Base primera convocatòria)

Sol·licituds col·lectives excloses:

Queda exclosa de la convocatòria la sol·licitud de l'Ajuntament de Peralada, ja que el servei de
Centre de Dia encara no està en funcionament.

Entitat Motiu denegació

Ajuntament de Peralada El servei de Centre de Dia encara està pendent d'obertura

Segon.  - Autoritzar  la  despesa de  146.352,45  €, amb càrrec  a  la  partida  40.2315.48000 del
pressupost  de  2017  d'aquest  Consell  Comarcal,  per  atendre  les  subvencions  d'acord  amb
l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar i que es relacionen a la taula següent:

Subvencions Transport col·lectiu

Pel que fa al repartiment dels ajuts entre les entitats sol·licitants del transport col·lectiu, s'ha
establert uns percentatges de subvenció en funció del nombre d'usuaris per ruta i del cost del
servei, una vegada restat el copagament de l'usuari, amb l'objecte de contribuir a la sostenibilitat
i manteniment de les línies de transport:

- Menys de 4 usuaris:     65%



- Entre 5 i 9 usuaris:       60 %
- A partir de 10 usuaris:  55%
En  els  casos  que  l'entitat  sol·licitant  no  realitzi  el  copagament  de  l'usuari  s'estableix  una
aportació del 33% independentment del nombre d'usuaris traslladats.

D'acord amb aquests criteris,  la distribució de l'ajut pel transport col·lectiu és la següent:

Entitat subvencionades Nombre
d'usuaris

Subvenció 

Ajuntament d'Agullana 13 3.341,00 €

Ajuntament de Portbou 16 1.617,00 €

Ajuntament Saus- Camallera 8 2.448,00 €

Ajuntament  de  Llança-  Serveis  Fundació
Altem

5 3202,00 €

Ajuntament de Llança – Centre de Dia 16 5.673,00 €

Fundació Privada MIFAS 1 938,00 €

Fundació ALTEM – Ruta Roses 8 12.235,00 €

Fundació ALTEM – Ruta Lladó 8 10.189,00 €

Creu Roja Figueres – Ruta Albera 4 21.850,00 €

Creu Roja Figueres – Ruta Fluvià 4 21.383,00 €

Creu Roja Figueres – Ruta Aiguamolls 6 18.728,00 €

Creu Roja Figueres – Ruta l'Escala 7 17.660,46 €

Creu Roja Figueres – Ruta Castelló 6 18.038,00 €

TOTAL 102 137.302,46 €

Subvencions de Transport individual

A la modalitat d'ajuts per a transport individual s'han presentat un total de 18 sol·licituds.
Una vegada avaluades les sol·licituds presentades, s'ha verificat la distància entre la residència
habitual i el centre de destí  i s'ha establert l'ajut en funció del barem següent: 

Cost anual Ajut econòmic

  A partir de  2.501'00€ 900'00€

1501'00-2500'00€ 700'00€

1001'00-1500'00€ 400'00€

701'00-1000'00€ 300'00€

501'00€-700'00€ 250'00€



251'00€-500'00€ 150'00€

Menys de 250'00€ 50'00€

D'acord amb aquests criteris, la distribució de l'ajut per transport individual és la següent:

Nom i cognoms Origen Destinació Cost
anual 

Dies  servei
per
setmana

Ajut
atorgat

J.B.V Camallera CD Pere  Llonch
- Vilafant

2.200 € 5 700 €

A.C.V Albanyà ALTEM 3.464 € 5 900 €

M.C Roses Centre  autisme -
Serinyà

5.451 € 5 900 €

D.C.B Castelló ALTEM 643 € 5 250 €

I.C.F St.  Miquel
de Fluvià

ALTEM 2.242 € 6 700 €

JL.G.L Castelló CD Pere  Llonch
- Vilafant

2.314 € 5 700 €

G.G.R Vilafant ALTEM 1.094 € 5 400 €

I.J.U Cadaqués ALTEM 2.630 € 5 900 €

J.J.M Avinyonet ALTEM 933 € 5 300 €

J.M.P Pont  de
Molins

CD Pere  Llonch
- Vilafant

1.265 € 5 400 €

S.M.C Vilafant ALTEM 1.014 € 5 400 €

M.P.G Pau CD Pere  Llonch
- Vilafant

2.228 € 5 700 €

J.P.M Vilafant ALTEM 692 € 5/6 250 €

S.Q. St. Mori CD Pere  Llonch
- Vilafant

2.188 € 5 700 €

M.R.H Riumors AMAF -Figueres 1.440 € 3 400 €

D.R.O Roses CD  Residència
Roses

100 € 7 50 €

S.S.G Garrigàs ALTEM 1.365 € 6 400 €

TOTAL 9.050,00€

Tercer.- Requerir als beneficiaris, amunt relacionats, perquè aportin en el termini d'un mes des
de  la  recepció  de  la  notificació  de  l'acord  els  documents  justificatius  de  la  despesa
subvencionada, usant els models formalitzats,  tal com s'estableix a la clàusula desena de les
Bases marc per a la convocatòria pública d'aquestes subvencions.



 

Quart.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats i a l'Àrea d'Intervenció de Fons del Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes legals adients.

Figueres, 8 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



9.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’acceptació de la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), per
a la renovació de la contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per dur
a terme les accions encaminades a la "millora de la competitivitat de les empreses ubicades en
els polígons industrials de la comarca de l'Alt Empordà i fer-los atractius per a futurs inversors"
per a l'any 2016.

Fets

En data 30 d’agost de 2016 la Junta de Govern va prendre els següents acords:

"Primer.  - Aprovar el pla de treball 2016 de l’AODL per dur a terme el projecte de Millora de la
competitivitat de les empreses ubicades en els polígons de la comarca de l’Alt Empordà i fer-los
atractius per a futurs inversors, que s’annexa. 

Segon.  -  Sol·licitar  al  Director  del  SOC,  una subvenció d’import  27.045,55 euros,   per  a la
renovació  de  la  contractació  de  Gemma  Nadal  Gelada  com  a  AODL  amb  la  finalitat  de
desenvolupar el projecte  Millora de la competitivitat de les empreses ubicades en els polígons
de la comarca de l’Alt Empordà i fer-los atractius per a futurs inversors."

En data 25 d’octubre de 2016 (RE 2016/9899) s’ha rebut la resolució de la directora del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, l’aprovació de la candidatura de la pròrroga de l’AODL de
polígons industrials a nom de la Sra. Gemma Nadal i Gelada, amb número G-005/16.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  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).

• Llei  39/2015,  d’1 d’octubre,  del  Procediment  administratiu comú de les Administracions
Públiques.

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• 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 EMO/258/2014,  de 5 d'agost,  per la qual  s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als  programes de suport al  desenvolupament  local i
s'obre la convocatòria per  a l'any 2014. 

• Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016



per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament
local.

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

ACORD

Primer.  - Acceptar  la  subvenció atorgada segons resolució del  Servei  Públic  d’Ocupació de
Catalunya, d’aprovació de la pròrroga de l’AODL "Millora de la competitivitat de les empreses
ubicades en els polígons industrials a l’Alt Empordà i fer-los atractius per a futurs inversors"
(núm. expedient G-005/16) per a la contractació de la Sra. Gemma Nadal i Gelada amb DNI
40339425R.

Segon.  - Notificar el present acord a les àrees d’Intervenció i de Recursos Humans del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.

Tercer.- Trametre  a  la  direcció  del  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya  la  documentació
acreditativa d’inici de la subvenció.

Figueres, 8 de novembre de 2016

Prenc raó,
Cap d'Intervenció

Toñy Asensio Belmonte

En dono fe,
El President, La Secretària accidental,

Ferran Roquer i Padrosa Francesca Falcó i Roig



10.1.- 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  monitoratge  i  coordinació  de  transport
escolar.- Rectificació del plec de clàusules administratives particulars. 

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal en sessió de data 18 d'octubre de 2016 va aprovar el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors de la
contractació  de  serveis  de  monitoratge  i  de  coordinació  de  transport  escolar  i  va  disposar
convocar la licitació per a l'adjudicació del contracte.

En data 31 d'octubre de 2016 s'ha publicat l'anunci de licitació en el BOP i en el perfil  del
contractant.

S'ha detectat, amb posterioritat, que hi havia un error a la clàusula tretzena del plec de clàusules
administratives particulars en el que respecte a la valoració de l'oferta econòmica, que d'acord
amb la proposta del tècnic de l'àrea ha de ser de 80 punts i no de 60 punts, tal com erròniament
consta en el plec. Per altra banda, s'ha constatat que en la mateixa clàusula, en el criteri  de
valoració  13.b),  relatiu  a  l'oferiment  d'hores  gratuïtes,  s'ha  omès  la  fórmula  de  valoració
d'aquestes millora.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions  públiques,  permet  a  les  administracions  públiques  rectificar  en  qualsevol
moment els errors materials, aritmètics o de fet dels seus actes.

Fonaments de dret

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

• RD  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 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).

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

ACORD

Primer.  -  Rectificar la  la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars regulador



de la contractació de serveis de coordinació i monitoratge de transport escolar aprovat en data
18 d'octubre de 2016 en el sentit següent:

“Per  a  la  valoració  de  les  proposicions  i  la  determinació  de  l'oferta  més  avantatjosa,
s'estableixen  els  següents  criteris  de  valoració,  avaluables  de  forma  automàtica  i  fins  a  un
màxim de 100 punts:

a) Oferta econòmica: 80 punts

Puntuació de cada oferta = 80 x Preu de l'oferta més econòmica
Preu de l'oferta que es puntua

 
b)  Oferta  de  millores:  oferiment  d'hores  gratuïtes,  que  es  distribuirà  discrecionalment  pel
Consell Comarcal al llarg del contracte. Màxim: 20 punts

• d'1 a 10 hores: 5 punts
• d'11 a 15 hores: 10 punts
• de 16 a 20 hores: 15 punts
• més de 20 hores: 20 punts
 
Segon.  - Publicar la present rectificació en el BOP i en el perfil del contractant, concedint un nou
termini  de  presentació  de  proposicions  de  quinze  dies  naturals  comptadors  a  partir  de  les
referides publicacions.

Tercer.- 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 novembre de 2016

En dono fe,
La consellera delegada de l'àrea La Secretària accidental,
d'Ensenyament

Montserrat Mindan i Cortada Francesca Falcó i Roig



10.2.- 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  d'execució  d'un  centre  de
transformació amb equip de protecció i mesura en A:T. a l'abocador comarcal. Rectificació del
plec de clàusules administratives particulars.

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 11 d'octubre de 2016, va  aprovar
el  plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació de les obres  del
projecte d'execució d'un centre de transformació amb equip de protecció i mesura en A.T. a
l'abocador comarcal i va disposar convocar la licitació per a l'adjudicació del contracte.

En data 24 d'octubre de 2016 es va publicar l'anunci de la licitació en el BOP i en el perfil del
contractant del Consell Comarcal.

S'ha detectat, amb posterioritat, que hi havia un error a la clàusula tretzena dels plecs, en el que
respecte a la fórmula de valoració de l'oferta econòmica, la qual resulta d'impossible aplicació.
Per altra banda, s'ha constatat que en la mateixa clàusula, a l'apartat que fa referència als criteris
d'adjudicació sotmesos a judici de valor, es va ometre el desglòs dels punts que s'atorgaven al
criteri 13.b.2), relatiu a la planificació degudament justificada per  a l'execució de les obres en el
termini indicat, amb indicació dels possibles punts crítics d'execució.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions  públiques,  permet  a  les  administracions  públiques  rectificar  en  qualsevol
moment els errors materials, aritmètics o de fet dels seus actes.

Fonaments de dret

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

• RD  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 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).

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



ACORD

Primer.-  Rectificar la fórmula  de valoració de l'oferta  econòmica  que figura a  la  clàusula
13.a.1) del plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació de les obres
del projecte d'execució d'un centre de transformació amb equip de protecció i mesura en A.T. a
l'abocador comarcal, la qual quedarà  de la forma següent:

Puntuació de cada oferta  =   60 x oferta més econòmica
oferta que es puntua

Segon.- Incloure en el criteri  de d'adjudicació sotmès a judici de valor que s'estableix a  la
clàusula 13.b.2)  del plec, “Planificació degudament justificada per a l'execució de les obres en
el  termini  indicat,  on  s'indiquin  els  possibles  punts  crítics  d'execució,  fins  a  20  punts”,  el
desglòs en subcriteris següent:

• “La qualitat i concreció de la documentació justificativa de planificació per a l'execució de
les obres en el termini indicat (diagrama de barres diari del pla de treballs obtingut d'un
estudi de temps-activitat) així com el major detall de les operacions incloses al programa de
treballs, 10 punts.

• La concreció de possibles punts crítics en relació a la planificació i programa de treballs per
a l'execució de les obres, 10 punts. “

Tercer  Publicar la present rectificació en el BOP i en el perfil del contractant, concedint un
nou termini  de  presentació  de  proposicions  de  26  dies  naturals  comptadors  a  partir  de  les
esmentades publicacions.

Quart- 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 novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea En dono fe,
de Medi Ambient La Secretària accidental,

Josep M. Cervera i Pinart Francesca Falcó i Roig



10.3.- JUNTA DE GOVERN

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

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
I, al municipi de Llançà.

Fets

- 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 camí de ronda de
la Gola a la Farella (Llançà)

- 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.

- 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€.

- Atès  que  per  acord  de  la  Junta  de  Govern  de  data  5  de  juliol  de  2016 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 I, al
municipi de Llançà  .

- Atès  que  per  acord  de  la  Junta  de  Govern  de  data  4  d'octubre  2016  es  va  aprovar
l'adjudicació 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 I, al municipi de Llançà
a l'empresa  Natur  Grup Integral  SL,  pel  preu de noranta  set  mil  trenta-cinc euros  amb
quaranta-quatre cèntims (97.035,44 €), iva exclòs.



- 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
Sr. JOSEP ALEGRÍ PADERN, Arquitecte tècnic, Direcció executiva
Sr. MARC PARÉS SUCARRAT, Enginyer tècnic, Coordinador de seguretat i salut

 
Fonaments de dret

- 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.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- 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).

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

ACORD

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
Sr. JOSEP ALEGRÍ PADERN, Arquitecte tècnic, Direcció executiva
Sr. MARC PARÉS SUCARRAT, Enginyer tècnic, Coordinador de seguretat i salut

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

Tercer.-  Notificar el present acord a l'Ajuntament de Llançà, als Serveis tècnics del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i a l'empresa adjudicatària de l'obra.



Figueres, 7 de novembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de turisme,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Francesca Falcó i Roig
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