
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  l'aprovació  de  l'addenda  al  contracte  de  serveis  professionals  per  a  la
direcció tècnica d'explotació de l'Abocador comarcal de l'Alt Empordà.-

Fets

En data 26 d'abril  de 2016 es va adjudicar la contractació de serveis professionals per a la
direcció d'explotació de l'Abocador comarcal de l'Alt Empordà a l'empresa Grup 7 enginyeria.

Segons els  Plecs  de  clàusules  tècniques  que regeixen el  servei  que  la  Junta  de  govern  del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar en data 26 de gener de 2016: 
"El director tècnic de l'explotació de l'Abocador comarcal de l'Alt Empordà és la persona física
o jurídica sota la responsabilitat i direcció de la qual s'executin els treballs d'explotació de
l'Abocador,  d'acord  amb  els  preceptes  que  estableix  el  Reglament  d'explotació,  als  quals
restarà obligat". 

El Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats és
el  que  regula  les  condicions  tècniques  que  s'inclouen  i  regeixen  l'explotació  dels  dipòsits
controlats a Catalunya. En el seu article 6 s'estableixen els requisits tècnics mínims que ha de
complir  respecte totes les fases d'explotació una instal·lació d'aquest tipus, algunes d'elles són
l'estudi de les característiques del terreny, els criteris d'impermeabilització del vas, drenatge dels
lixiviats i segellament del dipòsit controlat.

El Reglament d'explotació de l'Abocador comarcal de l'Alt Empordà vigent i aprovat pel Ple del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà el 20 de març de 2015 té com a objecte el tractament de
disposició final dels residus. Aquest tractament inclou els diferents processos per assegurar la
correcta disposició dels residus sense malmetre l'entorn de la instal·lació: 

• A l'article 4.1 del reglament d'explotació esmenta les funcions del director d'explotació,
la primera: Vetllar pel compliment del citat reglament.

• Al reglament d'explotació de l'abocador controlat especifica les condicions tècniques
amb les quals s'ha de formar el vas d'abocament, la impermeabilització artificial del vas
i el seu drenatge.

Les obres de construcció de l'ampliació de la fase 5.1 de l'Abocador controlat corresponen a la
formació del  vas i  a la seva impermeabilització i  drenatge,  d'acord amb el  que estableix el
Decret 1/1997 i la seva preparació per a la disposició de residus.

Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data 30 de
març de 2017, en el qual s'interpreta que el contracte de serveis professionals per a la direcció



d'explotació de l'abocador comarcal comprèn la direcció tècnica de qualsevol treball d'obra que
s'inclogui en l'explotació de l'abocador controlat de l'Alt Empordà.

Fonaments de dret

• 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).
• Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la

Llei de contractes del sector públic.
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

públiques.
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar  l'Addenda  al  contracte  de  serveis  professionals  per  a  la  direcció  tècnica
d'explotació de l'Abocador comarcal de l'Alt Empordà.

Segon.-  Notificar  el  present  acord  a  EP  Enginyeria  Grup  7,  SLP i  a  l'Àrea  administrativa
d'intervenció del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Tercer.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, per a la realització de tants actes i gestions com calguin per tal d'executar
el present acord.

Figueres, 2 de maig de 2017

El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

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 del servei integral de prevenció de riscos laborals i vigilància
de la salut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria
de licitació.-

Fets

L'enginyer tècnic industrial del  Consell Comarcal ha emès informe de data 11 de gener de
2017,  justificatiu  de la  necessitat  de  contractació del  servei  integral  de  prevenció de riscos
laborals i vigilància de la salut del Consell Comarcal.

S'han  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei.

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP), modificat pel RD773/2015, de
28 d'agost.

• Reial  Decret  817/2009,  de 8 de maig,  que desenvolupa parcialment  la  Llei  30/2007,  de
contractes del sector públic.

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).

Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar,  d'acord  amb  allò  disposat  a  l'article  110  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient
de contractació administrativa que té per objecte la contractació del servei integral de prevenció
de riscos laborals i vigilància de la salut del Consell Comarcal.

Segon.-  Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques, adjunts a la proposta, reguladors de la contractació de l'esmentat servei.

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte, per procediment obert i tramitació
ordinària, pel preu següent:

• Preu del servei de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut
col.lectiva: 2.500,00€ anuals, IVA (21%)  exclòs.



• Preu del servei de vigilància de la salut individual (reconeixements mèdics): 4.550,00€
anuals,  IVA  exempt,  a  raó  de  35,00€  per  revisió  mèdica  i  una  estimació  de  130
revisions anuals.

La durada del contracte serà de dos anys a comptar des l'1 d'agost de 2017 o, si no fos possible,
des de l'endemà de la data de signatura del contracte, amb possibilitat de pròrroga per dos anys
més.

Quart.- Autoritzar  la  despesa  derivada  d'aquesta  contractació,  per  un  import  màxim  de
17.548,70€, IVA inclòs, distribuït en les anualitats que a continuació s'indiquen, amb càrrec a
l'aplicació 20.9201.22400 del pressupost:

2017 3.156,25€

2018 9.089,97€

2019 5.302,48€

Cinquè- Anunciar la present licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal i en el
BOP de Girona

Sisè.- Obrir un termini de presentació de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del
dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP i en el perfil del contractant.

Figueres, 2 de maig de 2017

El president

Ferran Roquer i Padrosa

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo


