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 de comunicació del Consell Comarcal a)
Aprovació de l'expedient.- B ) Convocatòria de licitació.Fets
La Gerència del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 31 d’octubre de 2018
en què s’informa favorablement la contractació de servei de comunicació del Consell
Comarcal.
Per part del Consell Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquest servei per tal
d’assolir els objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.
La competència objecte del contracte és una competència pròpia
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
serveis jurídics de la corporació.

favorablement pels

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, la Presidència del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern l'adopció
del següents

ACORDS
Primer. Aprovar l’informe memòria emès per la Gerència del Consell Comarcal en data 31
d’octubre de 2018.
Segon. Iniciar l’expedient de contractació del servei de comunicació del Consell Comarcal
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de comunicació del Consell
Comarcal.
Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors de la contractació de l’esmentat servei.
Cinquè.- Convocar la licitació del servei de comunicació del Consell Comarcal per
procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de
36.000,00€, que més 7.560,00€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 43.560,00€, i
una durada de dos anys, prorrogables anualment fins a dos anys més.
Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de
43.560,00€ amb la periodificació següent:
Període

Import IVA exclòs

Import total

2019

18.000.00€

21.780,00€

2020

18.000,00e

21.780,00€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà
amb càrrec a l’aplicació 20.9201.22730 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 quinze 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 i a l’àrea de Gerència 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." següent al de la recepció d’aquesta notificació."
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La Presidenta.
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 presentació de la sol·licitud d'una subvenció a la Diputació de Girona
per tal cofinançar el projecte EFA 156/16 BICITRANSCAT: desenvolupament de nous
itineraris ciclables i enllaços multimodals transfrontarers per a la promoció de la mobilitat
sostenible en el marc del programa INTERREG V Espanya-França-Andorra (POCTEFA
2014-20)
Fets
1. El 10 de novembre de 2017 es va signar un Conveni transfronterer de partenariat entre el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Consorci de les Vies Verdes de Girona, Ajuntament de
Figueres, Conseil Départamental des Pyrénées-Orientales, Collectivité territoriale i
Communauté urnaine Perpignan Méditerranée per el projecte BICITRANSCAT:
Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per la
promoció de la mobilitat sostenible en el marc del programa INTERREG V EspanyaFrança-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
2. El 31 de gener de 2018 el Comitè de Programació INTERREG V-A España-FranciaAndorra (POCTEFA 2014-2020) en segona fase de la segona convocatòria de projectes, ha
resolt definitivament l’admissió del projecte EFA156/16 BiciTransCat, Desenvolupament
de nous itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per a la promoció de la
movilitat sostenible, en el marc de la 2ª convocatoria de projectes INTERREG V EspanyaFrança-Andorra, POCTEFA 2014-2020.
3. Aquest projecte té com objectiu principal desenvolupar un nou itinerari transfronterer a
partir de un nou tram ciclable, amb enllaços intermodals (accés al transport públic, TGV,
tren convencional, bus, etc) que permeti la mobilitat sostenible, unint Figueres amb
Perpinyà passant per la costa (Figueres, Peralada, Castelló d'Empúries, Roses, el Port de la
Selva, Llançà, Colera i Portbou). Aquesta millora ha d’afavorir tan a la població local, com
als visitants, i inclou actuacions de difusió de tot l'Alt Empordà (organització i participació
a famtrips, workshops i participació a fires especialitzades en cicloturisme, etc.).

4. El cost total del projecte és de 4.687.769,25 € al que correspon una sol·licitud total de
FEDER de 3.047.050,01 €.
5. El cost de les actuacions que corresponen al Consell Comarcal de l'Alt Empordà és de
269.477,00 € dels quals podem obtenir un 65% de la subvenció FEDER, 175.160,05 €, pel
període de 2017-2020, un 25% de la Diputació de Girona, 67.369,33 € i un 10% de
l’impost turístic 2017-2020, 26.947,7 €.
6. 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).
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).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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.
Reglament UE 1299/2013 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de
2013, pel que s'estableixen les disposicions específiques relatives al Fons Europeus de
Desenvolupament Regional al objectiu de cooperació territorial europea.
Programa operatiu d’INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020
Segona convocatòria de projectes transfronterers INTERREG V-A POCTEFA 20142020, publicat el 10 de novembre de 2016

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

Primer.- Sol·licitar una subvenció de 67.369,33 € a la Diputació de Girona per tal
cofinançar el projecte EFA 156/16 BICITRANSCAT: desenvolupament de nous itineraris
ciclables i enllaços multimodals transfrontarers per a la promoció de la mobilitat sostenible
en el marc del programa INTERREG V Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-20).
Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidenta i el Gerent del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a l'execució del present acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consorci de les Vies Verdes.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'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 amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Turisme,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo

