JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a Convocatòria Premi Empordà 2019
Fets
- Atès que una vegada exhaurit el termini de presentació de candidatures del Premi
Empordà 2019, no hi ha cap proposta presentada pels Ajuntaments i al no haver-se
presentat cap candidat, la Comissió del Premi Empordà fa una proposta d'ofici.
-La Comissió del Premi Empordà proposa per unanimitat la candidatura del senyor Jaume
Subirós i Jordà .
- Atès que el currículum del Sr. Jaume Subirós i Jordà és:
Currículum Jaume Subirós i Jordà, Restaurador
Neix a Santa Llogaia d’Alguema el 18 de setembre de 1949. Es casa el 14 d’octubre de
1974 amb Anna Maria Mercader.
Els 11 anys comença a fer de grum només als estius, al Motel Ampurdan de Figueres a
càrrec de Josep Mercader que regentava l’ Hotel. Serà els 16 anys quan Mercader l’agafa
com a treballador fix. El 1972 s’inicia com a ma dreta d’en Mercader tant a Hotel Ampurdan
de Figueres com a l’Hotel Almadrava de Roses recentment obert.
A causa de la mort sobtada de Josep Mercader, Subirós es fa càrrec del Motel i
l’Almadrava a partir del 2 de novembre de 1979 juntament amb la seva dona Anna Maria
Mercader.
Jaume Subirós va treballar de cuiner a diferents restaurants com el Glacier, la marisqueria
Crab i el restaurant Finisterre.
En Jaume Subirós es defineix com el «botones» que als 11 anys va començar a treballar de
grum amb un tornavís a la butxaca que ho arreglava tot. Sóc d’una cultura que li agrada
rebre el client i saludar lo quan marxa.
El seu progrés des de els 11 anys ha estat constant. Ha deixat empremta tant a la sala com
a la cuina. Cuina arrelada al territori i elaborant el producte de temporada empordanès.
Des de la inauguració del Motel a l’any 1961, el Motel ha fet evolucionar el plat perquè la
idea cultural ha canviat. El que no ha canviat mai i sempre s’ha mantingut es amb el
producte de temporada i de proximitat de la comarca ( els bolets, la caça, les llagostes del
cap de Creus...) En funció dels productes que li arriben comença a incorporar la línia del
producte i a elaborar la carta.

Modest Prat fa una llarga alabança d’en Jaume Subirós i la conclou així: «tot semblaria venir
d’una gran escola, però en el record de la gent de casa, aquesta escola te nom propi: Josep
Mercader. Des del cuiner, passant pel mànager, l’empresari, el relacions públiques i un llarg
etc. Qualitats d’un home extraordinari. Subirós ha progressat adequadament des de aquell
estiu del 1961 fins a l’actualitat».
Subirós ha difós sempre i a tot arreu el segell inconfusible del Hotel Emporda i per extensió
de productes de l’Empordà essent coherent amb el nom de l’establiment.
- Atès que tot el s’ha explicat fins ara es pot resumir en que el Sr. Subirós te passió per
conservar la filosofia del producte del territori i de temporada.
La marca de la casa són els proveïdors de proximitat del territori «L’Empordà», això sumat a
la projecció internacional que fa Jaume Subirós de la comarca és el que la comissió entén
que compleix dos criteris del Reglament que regeix l’atorgament dels Premis Empordà:
Persona o entitat que hagi destacat en la divulgació i manteniment de les arrels pròpies de la
comarca i la de persona o entitat que s’hagi destacat per la projecció exterior de la comarca.
_ Vist l’acta de la Comissió del Premi Empordà de data 14 de maig de 2019 .
- Vist la proposta de la consellera de data 29 de maig de 2019 en la qual proposa la
candidatura del senyor Jaume Subirós i Jordà al Premi Empordà 2019.

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 en funcions de l'Àrea d’Ensneyament , proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent

ACORD
Primer.-Proposar a la Junta de Govern del Consell Comarcal l'atorgament del Premi
Empordà 2019 a Jaume Subirós i Jordà.
Segon.-Donar-ne trasllat al Sr. Jaume Subirós i Jordà per al seu coneixement i als efectes
adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat en funcions de l'àrea d’ensenyament,
Sònia Martinez Juli

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la setmana Europea de la Mobilitat que
tindrà lloc entre el 16 i el 22 de setembre de 2019, aquesta acció està promoguda pel
Departament de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya amb el suport de
l'Autoritat Territorial de Mobilitat de l'àrea de Girona.

Fets
1. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té en marxa d’entre altres serveis l'Agència Comarcal
de l'Energia de l'Alt Empordà que té com a objectiu principal fomentar l'eficiència energètica
a la comarca i facilitar l'ús de les energies renovables als ajuntaments i a la població de la
comarca.
2. Per altra banda, 61 municipis de l'Alt Empordà estan adherits al Pacte d’Alcaldes per
l'energia i el clima, una iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els
governs locals en la lluita contra el canvi climàtic.
3. Un dels sectors que contribueix més a l'augment de les emissions de C02 és el transport,
des de fa anys la Unió Europea fa una convocatòria amb la qual la Generalitat de Catalunya
organitza la setmana Europea de la Mobilitat. Durant aquesta setmana es promouen accions
de mobilitat més sostenibles, segures i saludables, així com també accions per millorar la
qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.
4. El Consell Comarcal s'ha adherit a la Setmana de la Mobilitat des de l'any 2013 tot donant
suport a les accions dels municipis i organitzant accions pròpies els dos primers anys.
5. Tenint en compte aquests antecedents, és d'interès del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
adherir-se, un any més, a la setmana Europea de la Mobilitat per a l’any 2019, que tindrà lloc
entre els dies 16 i 22 de setembre de 2019, així com donar suport a les accions que
s'organitzin des dels municipis en aquest sentit.
6. En data 5 de juny de 2019 la tècnica de l’àrea de Medi Ambient va emetre l’informe
favorable a l’adhesió del Consell Comarcal a la setmana Europea de la Mobilitat per a l’any
2019, que tindrà lloc entre els dies 16 i 22 de setembre de 2019.

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 Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal a la setmana Europea de la Mobilitat que
tindrà lloc entre el 16 i el 22 de setembre de 2019, tot donant suport a les accions que
organitzin els municipis de la comarca.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes adients.
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, en funcions, Sra. Montserrat Mindan i
Cortada, i el gerent, Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions
com calgui per executar el present acord.

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya 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 Medi Ambient,
En dono fe,
El Secretari,

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 de millora del carrer Mar (tram 2), eix de
connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l'entorn del riu Fluvià entre el carrer Duc
i el carrer de les Escoles, i el carrer del Carme i el carrer Hospital.- Designació dels membres
de la Mesa de Contractació.-

Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de maig de 2019 es va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació de les obres de millora del
carrer Mar (tram 2), eix de connexió del nucli antic de Sant Pere Pescador amb l'entorn del
riu Fluvià entre el carrer Duc i el carrer de les Escoles, i el carrer del Carme i el carrer
Hospital, incloses dins l’operació «Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni
natural dei cultural de l’Alt Empordà», cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eix prioritari 6.
A la clàusula dotzena del plec es regula la composició de la Mesa de Contractació
Fonaments de dret
•

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

Per tot això, el conseller delegat en funcions de l’àrea de Turisme proposa a la Junta de
Govern l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Designar com a membres de la Mesa de Contractació, en el procediment
d’adjudicació de les obres d'accés de connexió de la Torre Carlina amb el carrer Hospital de
Maçanet de Cabrenys, les persones següents:

PRESIDENT/A
Titular

Suplent

Montserrat Mindan Cortada, presidenta en Josep M. Cervera Pinart, vicepresident
funcions del Consell
primer en funcions del Consell
VOCALS
Titular

Suplent

Toñy Asensio Belmonte, administrativa de Ernest Ruiz Garcia, interventor
l’àrea d’Intervenció
Francesca Falcó Roig, tècnica d’administració Francisco L. Muñoz Cameo, secretari
general
Trini Bonaterra Batlle, arquitecta

Josep Armengol Prats, arquitecte tècnic

Olga Sabater Armengou, tècnica de l’àrea Carlota Pérez Lloveras, tècnica de l’Oficina
Turisme
del Consumidor
SECRETARI/A
Titular

Suplent

Pilar Arbat Planells, administrativa de l’àrea de Carme Navarro Gómez, administrativa de
Secretaria
l’àrea de Secretaria
Segon.- Publicar aquesta designació al perfil del contractant del Consell Comarcal
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat en funcions
de l'àrea de Turisme,

Joan Cano Yáñez

En dono fe,
El Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a contracte mixt de serveis i subministrament per al manteniment dels
senders de la xarxa Itinerànnia a l'Alt Empordà, lot 2.- Requeriment de documentació a
l'oferta més avantatjosa.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 2 d’abril de 2019 es va aprovar l’expedient relatiu al
contracte mixt de serveis i subministrament per al manteniment 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.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 8 de maig de 2019,
varen presentar oferta per al lot 2 les empreses següents: EI Foresterra sccl i Prat Comú
Empresa d’Inserció SL.
La Mesa de Contractació, reunida en data 4 de juny de 2019, va proposar l’adjudicació del
contracte corresponent al lot 2 a favor de l’empresa EI Foresterra per haver presentat l’oferta
més avantatjosa.
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 delegat de l'Àrea de Turisme en funcions 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 EI Foresterra sccl perquè en el termini de deu dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació del present acord presenti la documentació que tot
seguit s’indica, amb l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que ha retirat la seva
oferta:
•

Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica

•

Documentació acreditativa de la inscripció al Registre Administratiu d’Empreses
d’Inserció.

•

Còpia autèntica de l’escriptura de poders del signant de la proposició, inscrita en el
Registre Mercantil

•

Còpia compulsada del DNI del signant de la proposició

•

Còpia dels comptes anuals corresponents als darrers tres anys conclosos, aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil.

•

Certificats de bona execució acreditatius dels serveis realitzats en el curs dels últims
tres anys, amb indicació del seu import.

•

Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social

•

Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i rebut acreditatiu de la seva vigència

•

Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import de
1.504,29€.

RECURSOS
Aquest acord 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 en funcions
de l'àrea de Turisme,

Joan Cano Yáñez

En dono fe,
El Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a contracte mixt de serveis i subministrament per al manteniment dels
senders de la xarxa Itinerànnia a l'Alt Empordà, lot 2.- Requeriment de documentació a
l'oferta més avantatjosa.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 2 d’abril de 2019 es va aprovar l’expedient relatiu al
contracte mixt de serveis i subministrament per al manteniment 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.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 8 de maig de 2019,
varen presentar oferta per al lot 2 les empreses següents: EI Foresterra sccl i Prat Comú
Empresa d’Inserció SL.
La Mesa de Contractació, reunida en data 4 de juny de 2019, va proposar l’adjudicació del
contracte corresponent al lot 2 a favor de l’empresa EI Foresterra per haver presentat l’oferta
més avantatjosa.
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 delegat de l'Àrea de Turisme en funcions 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 EI Foresterra sccl perquè en el termini de deu dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació del present acord presenti la documentació que tot
seguit s’indica, amb l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que ha retirat la seva
oferta:
•

Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica

•

Documentació acreditativa de la inscripció al Registre Administratiu d’Empreses
d’Inserció.

•

Còpia autèntica de l’escriptura de poders del signant de la proposició, inscrita en el
Registre Mercantil

•

Còpia compulsada del DNI del signant de la proposició

•

Còpia dels comptes anuals corresponents als darrers tres anys conclosos, aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil.

•

Certificats de bona execució acreditatius dels serveis realitzats en el curs dels últims
tres anys, amb indicació del seu import.

•

Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social

•

Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i rebut acreditatiu de la seva vigència

•

Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import de
1.504,29€.

RECURSOS
Aquest acord 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 en funcions
de l'àrea de Turisme,

Joan Cano Yáñez

En dono fe,
El Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo

