
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

I  dentificació de l’expedient  

Expedient relatiu a l’acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya,

Casa  a  Perpinyà,  en  el  marc  de  la  convocatòria  de  subvencions  Eurodistricte  per  al

desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer per l’any 2018.

Fets

1- Resolució PRE/1712/2018, de 2 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria corresponent
a  l'any  2018  per  a  la  concessió  de  les  subvencions  pluriennals  Eurodistricte  per  al
desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

2- En data 23 d’octubre de 2018 la juta de govern va convalidar la sol·licitud de subvenció
juntament amb el projecte «Xarxa Transfronterera de governs locals per la democràcia
inclusiva i l’acció comunitària» en el marc de la convocatòria  de subvencions pluriennals
Eurodistricte  per  al  desenvolupament  de  projectes  de  cooperació  a  l'Espai  Català
Transfronterer. PRE/1712/2018.

3- En data  3 de desembre de 2018,  la secretària general de la Presidència ha signat la

resolució  de  concessió  de  les subvencions Eurodistricte  2018  en  la  qual  s’atorga  una

subvenció de 6.000€ al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

4-  La  Directora  Tècnica  de  Benestar  ha  emès  informe  favorable  a  l’acceptació  de  la

subvenció concedida pel  Departament de la Presidència de la Generalitat  de Catalunya

d’acord amb la resolució PRE/1712/2018.

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).

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

Govern, l'adopció del següent

ACORD



Primer.- Acceptar la subvenció de 6.000€ atorgada a l'Àrea de Benestar d'aquest Consell

Comarcal per dur a terme el projecte que porta el nom “Xarxa Transfronterera de governs

locals per la democràcia inclusiva i l’acció comunitària»

Segon.-Aquest  import  s'ingressarà  a  l'aplicació  pressupostaria  d'ingressos  40.45061

«GENCAT projectes de cooperació Espai Català Transfronterer» del pressupost vigent.

Tercer.-  Notificar  aquesta  resolució  a  l’Àrea  d’Intervenció  de  Fons  d’aquest  Consell

Comarcal, per al seu coneixement i als efectes legals adients.

RECURSOS

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 

Alternativament  i  de  forma  potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de  reposició  davant  el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de
la seva notificació.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos". 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



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 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 confinançada amb el Programa Operatiu FEDER 2014-2020.- Aprovació del Pla

de seguretat i salut.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2019 es va adjudicar el contracte de

les  obres  de  condicionament  de  la  connexió  de  la  Torre  Carlina  i  el  carrer  Hospital  de

Maçanet de Cabrenys , inclosa 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, a favor de l’empresa Rubau Tarrés SAU.

El corresponent contracte es va signar en data 22 de maig de 2019.

L’empresa Rubau Tarrés SAU ha redactat el Pla de seguretat i salut de l’obra.

La coordinadora de seguretat i salut de l’obra,  en data 11 de juny de 2019, ha informat

favorablement l’esmentat document.

La cap àrea dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha efectuat el vist i

plau de l’informe de seguretat i salut en l’obra en data 13 de juny de 2019.

Fonaments de dret

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

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de

seguretat i salut en obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010,de 19 de

març.

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

del següent

ACORD

Primer.  -   Aprovar  el  Pla  de  seguretat  i  salut  de  de  les  obres  de  condicionament  de  la

connexió  de  la  Torre  Carlina i  el  carrer  Hospital  de  Maçanet  de  Cabrenys,  redactat  per

l’empresa Rubau Tarrés, SAU.



Segon.  -   Instar  el  contractista  per  tal  que  comuniqui  aquesta  aprovació  a  l’autoritat  de

Treball, així com l’obertura del centre de treball, amb caràcter previ a l’inici de les obres.

Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa Rubau Tarrés, adjudicatària del contracte.

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

RECURSOS

Contra aquesta resolució,  que posa fi  a la via administrativa,  es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

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

Francisco L. Muñoz Cameo


