
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 d'habitatges d'inclusió social. Requeriment de documentació a
l’empresa proposada com a adjudicatària.-

“Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 20 de novembre de 2018 es va aprovar l’expedient de contractació
del servei de d’habitatges d’inclusió social, es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el
plec  de  prescripcions  tècniques  reguladors  del  contracte  i  es  va  disposar  convocar  la  licitació  per
procediment obert i tramitació ordinària.

Durant el  termini  de presentació de proposicions, que va finalitzar el  dia 14 de desembre de 2018, va
presentar oferta l’empresa SUARA SCCL.

La Mesa de Contractació, reunida en data 19 de març de 2019, va proposar l’adjudicació del contracte a
favor de l’empresa SUARA SCCL per tractar-se de l’única oferta presentada.

L’esmentada empresa figura inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i s’han consultat les dades
que hi consten.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
• Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques
•  Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30
d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la llei
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en allò que no
s'oposi a la llei.

Per tot això, el conseller delegar de l’àrea de Benestar proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Acceptar la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació

Segon.- Requerir l’empresa SUARA SCCL 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:

• Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 4.543,00€.

RECURSOS

Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no qualificat.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea  En dono fe,
de Benestar,  El Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

   PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a l’adhesió a la sol·licitud de la Fundació Josep Pallach a la Generalitat de Catalunya perquè

l'any 2020 amb motiu del centenari del naixement de Josep Pallach i Carolà sigui " Any Pallach"

Fets

1.- Atès que la fundació Josep Pallach ha sol·licitat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà l’adhesió a la

sol·licitud a la Generalitat de Catalunya perquè amb motiu del centenari de seu naixement l’any 2020 sigui

Any Pallach.

2.-Atès que Josep Pallach i Carolà va néixer a Figueres el 10 de febrer de 1920, fou mestre, pedagog i polític

català.  Membre d’una família pagesa, va ser alumne de l’IES Ramon Muntaner

Tot i  que s’hagué d’exiliar a França acabada la guerra, el 1969 tornà definitivament a Catalunya on es

doctorà en Ciències de l’Educació ( 1975) i fou professor d’història de l’Educació a la Universitat Autònoma

de  Catalunya,  alhora  que  el  1972  contribuí  a  la  creació  de  l’Escola  de  Mestres  de  Sant  Cugat  i  del

Departament de Ciències de l’Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es considerat l’exponent màxim de l’anomenat socialisme reformista, catalanista i partidari d’una solució

federal per l’Estat Espanyol. Va publicar nombrosos treballs, tant de teoria política com de pedagogia.

El  fons de Josp Pallach ha estat conservat per la seva família fins  al  seu ingrés a l'Arxiu Municipal  de

Palafrugell. La documentació de caràcter pedagògic es conserva a la Universitat de Girona.

3.- Vist l’informe de la Cap d’Àrea de Cultura i Ensenyament, on proposa l’adhesió a la sol·licitud de la

Fundació  Josep  Pallach  a  la  Generalitat  de  Catalunya  perquè  l'any  2020  amb motiu  del  centenari  del

naixement de Josep Pallach i Carolà sigui " Any Pallach"

4.- Vist la proposta del conseller en el qual proposa l’adhesió a la sol·licitud de la Fundació Josep Pallach a la

Generalitat de Catalunya perquè l'any 2020 amb motiu del centenari del naixement de Josep Pallach i Carolà

sigui " Any Pallach"

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).



ACORD

Primer.- L’Adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la sol·licitud de la Fundació Josep Pallach a la
Generalitat de Catalunya perquè amb motiu del centenari del naixement de Josep Pallach i Carolà , l’any
2020 sigui declarat  " Any Pallach".

Segon.- Facultar indistintament a la Presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin
per executar el present acord.

Tercer.-Donar trasllat d’aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la Fundació Josep
Pallach per al seu  coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El Conseller de Cultura
Enric Gironella i Colomer

Intervingut i conforme En dono fe
l’interventor El secretari

Ernest Ruiz Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo



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

Fets

L’àrea de Turisme del Consell Comarcal va emetre informe memòria de data  6 de març de 2019 en què

s’informava favorablement la contractació del condicionament de camins  de la xarxa de senders Itinerànnia

i la producció, substitució,  i  instal·lació de nous elements de senyalització motivada per necessitats de

manteniment  i  actualització  de  les  condicions  d’ús  d’aquesta xarxa de  senderisme i  cicloturisme a  l’Alt

Empordà.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els objectius que

s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència pròpia, inclosa a les fitxes 2.4 i 2.18 del Programa

d’Actuació Comarcal.

S’han incorporat  a  l’expedient  el  plec de  clàusules  administratives particulars  i  el  plec  de prescripcions

tècniques.

El plec de clàusules administratives particulars ha estat informat favorablement pels serveis jurídics de la

corporació.

Existeix crèdit suficient a l’aplicació 30.4321.21000 del vigent pressupost del Consell Comarcal.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública

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

• Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat  per RD 1098/2001,

de 12 d’octubre.

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

ACORDS

Primer.- Aprovar l’informe memòria emès per la Cap de l’àrea de Turisme

Segon.-  Iniciar  l’expedient  de  contractació  del  contracte  mixt  de  serveis  i  subministraments  per  al

manteniment dels senders de la xarxa Itinerànnia a l'Alt Empordà, dividit en dos lots:

Lot 1: subministrament dels elements de senyalètica vertical, d’acord amb el Manual tècnic de senyalització

de la xarxa.



Lot  2:  serveis  de  manteniment  de  camins,  consistents  en  el  tractament  de  la  vegetació,  pintat  de  la

senyalització  horitzontal,  instal.lació  de  la  senyalètica vertical  i  revisió  i  creació  puntuals  de  cartografia

digital.

El lot núm. 2 es reserva a empreses d’inserció regulades

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació

Quart.- Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions  tècniques

reguladors del contracte.

Cinquè.- Convocar la licitació del contracte mixt de serveis i subministraments per al manteniment dels

senders de la xarxa Itinerànnia a l'Alt Empordà, dividit en dos lots,  per procediment obert i  tramitació

ordinària, amb el pressupost base de licitació següent:

Lot 1: 7.633,20€, IVA exclòs, que més 1.602,97€ € en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 9.236,17€.

Lot 2: 36.160,77€, IVA exclòs, que més 7.593,76€ en concepte del 21% d’IVA, fan un total de 43.754,53€

El termini de durada del contracte, per ambdós lots, és de 18 mesos

Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 52.990,71 €. amb la

periodificació següent:

Període Import,  IVA exclòs IVA Import total

2019 LOT 1 2.470,95€ 518,9€ 2.989,85€

LOT 2 16.837,68€ 3.535,91€ 20.373,59€

TOTAL 19.308,63 4.054,81€ 23.363,44€

2020 LOT 1 5.162,25€ 1.084,07€ 6.246,32€

LOT2 19.323,10€ 4.057,85€ 23.380,95€

TOTAL 24.485,35€ 5.141,92€ 29.627,27€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà amb càrrec a la

partida   30.4321.21000  del  pressupost.  Per  als  exercicis  següents  la  despesa  resta  condicionada  a

l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents.

Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal per tal

que en el termini de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la data de la seva publicació les

empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions com calguin per

a l’execució del present acord.



Novè.-  Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar
els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini d'un
mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. Transcorregut el termini d'un
mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense notificar-ne la seva resolució, el recurs
potestatiu de reposició s'entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa
i expedita la via contenciosa  administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs
contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el
termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta.

- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província de Girona en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme

Intervingut i conforme,
En dono fe,

L'Interventor, El Secretari,
Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo


