
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació inicial del Projecte executiu de condicionament de la connexió
de  la  Torre  Carlina  i  el  carrer  Hospital  de  Maçanet  de  Cabrenys,  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 4 de juliol de 2018, la Sra. Trinitat Bonaterra Batlle, arquitecta del Consell
Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  ha  informat  favorablement  sobre  el  Projecte  executiu  de
condicionament de la connexió de la Torre Carlina i el carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys,
redactat per l’arquitecte Sr. Lluís Rodeja Roca, de data 26 de maig de 2016 .
Que aquesta actuació està inclosa en l’operació Conservació, foment i  desenvolupament del
patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà, cofinançada amb un 50% dels 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 121 del Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.

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 del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

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 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 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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• 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  executiu de condicionament  de la  connexió de la
Torre Carlina i el carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys, redactat per l’arquitecte Sr. Lluís
Rodeja Roca, de data 26 de maig de 2016, que té un pressupost d’execució per contracte de
57.464,94 euros (IVA no 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 i al DOGC, a fi de que qualsevol persona
interessada pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Tercer.  -   Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys i Serveis Tècnics del
CCAE.

Quart.  -   Publicar  aquest  acord  al  tauler  electrònic  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació de l’obra de naturalització de l’entorn de la muralla de ponent
de la Ciutadella de Roses.- Inici de l’expedient.-

Antecedents

Atès l’informe-memòria emès conjuntament per la cap de l’àrea de Serveis Tècnics i la cap de
l’àrea  de  Turisme  del  Consell  Comarcal,  de  data  9  de  juliol  de  2018,  el  qual  informa
favorablement la contractació de l’obra de naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de
la Ciutadella de Roses, que s’inclou en l’operació de conservació, foment i desenvolupament del
patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-
2020, eix prioritari 6.

Atès  que  pel  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  s’estima  procedent  la  necessitat  de
contractació de l’obra esmentada amb l’objecte que s’assenyala al referit informe-memòria.

Atès que la competència objecte del contracte és una competència delegada, d’acord amb allò
establert  a  l’article  25  i  ss  del  DL  4/2003  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de
l’organització comarcal de Catalunya.

Fonaments de dret

• Article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
• DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització
comarcal de Catalunya.

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

ACORDS

Primer.- Mostrar la conformitat amb l’informe-memòria signat per la cap de l’àrea de Serveis
Tècnics  i  la  cap  de  l’àrea  de  Turisme en  data  2  de  juliol  de  2018 i  9  de  juliol  de  2018,
respectivament.

Segon.- Iniciar l’expedient relatiu a contractació de l’obra de naturalització de l’entorn de la
muralla de ponent de la Ciutadella de Roses, que s’inclou en l’operació de conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, en el marc del PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.

Tercer.- Donar trasllat de l’expedient a l’àrea de Turisme.
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Figueres, a la data de la signatura electrònica

En dono fe,

El conseller delegat de l'àrea  El Secretari,
de Turisme,
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