Jaume Renyer Alimbau, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Camp,
CERTIFICO: Que la Junta Comarcal de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Camp en la
sessió ordinària de 28 de juny de 2019 ha adoptat, entre altres, l’acord següent:
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Servei de promoció, difusió i el pla de comunicació del projecte turístic “Alt Camp:
història i patrimoni, les arrels d’una terra”, inclós en l’operació Alt Camp: història i
patrimoni. Les arrels d'una terra, amb cofinançament del PO FEDER Catalunya 20142020, eix 6.
Fets
1. Mitjançant Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de la consellera de Governació,
Administracions Publiques i Habitatge, publicada al DOGC num. 7381, de 31 de maig, es va
seleccionar l’operació Alt Camp: història i patrimoni. Les arrels d'una terra, com a
beneficiaria del cofinançament FEDER en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eix prioritari 6, amb codi d’operació GO03-000863.
2. L’operació conforma un projecte turístic, l’objecte del qual és la restauració, recuperació i
revalorització de part del patrimoni històric i cultural de la comarca per tal d’ampliar ampliar l’
oferta turística cultural i patrimonial de la comarca de l’Alt Camp i fer-la més competitiva,
atractiva i de qualitat. Els municipis participants són: Alcover, Figuerola del Camp, el Pla de
Santa Maria, Puigpelat, Rodonyà, Vallmoll, Vila-rodona i l’EMD de Picamoixons.
3. Per tal d’assolir la finalitat esmentada anteriorment, el projecte inclou la realització del pla
de comunicació del projecte turístic a través del desenvolupament de diferents accions: la
campanya de promoció i difusió, l’edició de materials i el pla de comunicació del projecte.
L'actuació requereix d'un servei professional del qual no disposa el Consell Comarcal de
l'Alt Camp.
4. L’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, preveu que les operacions seleccionades
han d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2020.
5. El pressupost de licitació del servei és de 60.654,96 € (IVA inclós).
6. La necessitat i idoneïtat del contracte s’han posat de manifest pel proposant en l’informe
de data 20 de juny de 2019.
7. La Comissió informativa d’Hisenda, règim intern, personal i transparència en la sessió del
26 de juny de 2019, ha dictaminat favorablement el servei de promoció, difusió i el pla de
comunicació del projecte turístic “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”, inclós
en l’operació Alt Camp: història i patrimoni. Les arrels d'una terra, amb cofinançament del
PO FEDER Catalunya 2014-2020, eix 6.
Fonaments de dret
1. El marc competencial de les comarques ve delimitat als articles 9.4 i 85 del 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; 25 a 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el
text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i 164 i 167 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
D’acord amb aquest marc jurídic, correspon al Consell Comarcal prestar les competències
que li atribueixen les lleis sectorials del Parlament, les que li deleguin o encarreguin de
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gestionar la Generalitat, la Diputació i els municipis; realitzar activitats i prestar serveis
públics d’interès supramunicipal i assegurar i vetllar pel bon funcionament dels serveis
públics municipals que es presten al territori i per l’exercici adequat de les competències
municipals amb nivells de qualitat homogenis, d’acord amb els principis de subsidiarietat i
cooperació locals, complementarietat, suplència, associació, partenariat i participació
ciutadana que es concretin al programa d’actuació comarcal.
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2. El Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal de l'Alt Camp per al període
2015-2019 aprovat definitivament en la sessió plenària de 8 de febrer de 2017, recull dins l’
àmbit de les relacions institucionals el servei d’assistència als municipis que inclou la gestió
de projectes mancomunats.
3. Tenint present que les actuacions incloses a l’operació Alt Camp: història i patrimoni. Les
arrels d'una terra incideixen en béns de titularitat municipal i que el beneficiari del
finançament FEDER és el Consell Comarcal de l’Alt Camp, els ens locals participants en l’
operació en data 7 de febrer de 2018 varen signar el conveni conveni de col·laboració per a
l’execució del projecte “Alt Camp, història i patrimoni, les arrels d’una terra” cofinançat amb
fons europeu de desenvolupament regional (programa operatiu FEDER 2014-2020), per tal
d’articular les atribucions i responsabilitats de cadascuna de les parts, a fi de garantir l’
execució efectiva de les actuacions i l’obtenció del cofinançament.
D’acord amb la clàusula 4.3.b) del conveni, correspon al Consell Comarcal de l’Alt Camp
«Executar la despesa d’acord amb els procediments de contractació pública i els criteris d’
execució de la despesa previstos en el marc dels ajuts FEDER» i concretament «Preparar i
tramitar l’expedient de contractació de totes les actuacions, inclosa la redacció i aprovació
dels plecs de clàusules, i adjudicar-ne els contractes.»
La clàusula 7.5 del conveni regula les despeses derivades de les obligacions en matèria d’
informació i comunicació.
4. Els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant
LCSP), pel que fa a la necessitat del contracte i l’inici de l’expedient de contractació.
5. L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la
Disposició Addicional segona LCSP és la Junta Comarcal de Govern del Consell Comarcal
atès que el valor estimat de l’operació Alt Camp: història i patrimoni. Les arrels d'una terra,
és superior 10% dels recursos ordinaris.
Mitjançant acord del Ple del Consell Comarcal de 14 de juliol de 2018, es va acordar
delegar a la Junta Comarcal de Govern les competències en matèria de contractació
(BOPT núm. 173, de 27.07.2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del serveis de promoció i
difusió i el pla de comunicació del projecte turístic “Alt Camp: història i patrimoni, les
arrels d’una terra”, a través del desenvolupament de diferents accions. El pressupost de
licitació del servei és de 60.654,96 euros (IVA inclós).
Aquest contracte, promogut pel Consell Comarcal de l’alt Camp, s’emmarca dins de l’
operació cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eix prioritari 6, titulada
“Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra” 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), i que ha estat seleccionada d’acord amb el contingut de la Resolució GAH
/2372/2017, de 10 d'octubre, de segona modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26
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de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
SEGON. Que s’elabori la memòria justificativa del contracte d’acord amb l’art. 116.4 i 63.3
LCSP.
TERCER. Que s'incorpori el plec de clàusules administratives particulars que han de regir
el contracte i el plec de prescripcions tècniques
QUART. Que la Secretaria emeti l’informe sobre el procediment legal per a la licitació i
sobre el plec de clàusules administratives particulars.
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CINQUÈ. Que la intervenció emeti certificat d’existència adequat suficient de crèdit, informi
sobre l’òrgan competent i realitzi els actes de fiscalització preceptius.
SISÈ. Comunicar la present resolució als ajuntaments participants.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de
l'acta corresponent, signo aquest certificat

El secretari

El president e.f.

Jaume Renyer Alimbau

Joan Maria Sanahuja Segú
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