
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Sol·licitud d'adhesió al programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de
Girona impulsat per la Diputació de Girona per una gestió integral i transversal de les polítiques
d'habitatge relacionades amb l'estalvi energètic i la pobresa energètica.

Fets

1. La Diputació de Girona, en el Ple del 28 de desembre passat, va acordar una moció per obrir
línies d’ajut social per lluitar contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional.

2. L’objectiu del present programa és treballar conjuntament i transversal la problemàtica de la
despesa energètica i econòmica de les llars de la demarcació de Girona en diferents aspectes:
disminuir l’esforç econòmic de les famílies, afavorir el consum sostenible i disminuir la despesa
energètica  i  les  emissions  de  CO2  a  l’atmosfera  en  relació  amb  l’energia  necessària  per
mantenir un habitatge a la temperatura de confort adient.

3.  Així  doncs,  el  programa  presenta  sis  àmbits  diferents  amb  l’objectiu  de  sensibilitzar  la
població  sobre  la  despesa  energètica  i  abordar  els  problemes  relacionats  amb  la  pobresa
energètica i l’estalvi energètic, i seran els ajuntaments i els consells comarcals els que el podran
sol·licitar.

4. El Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona consisteix
a donar eines i recursos als ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació de Girona per
impulsar  actuacions  directes  per  sensibilitzar  la  població  sobre  la  despesa  i  l’eficiència
energètica de les llars i actuar en casos de pobresa energètica a les llars més vulnerables.

Els objectius generals del programa són: 

1. Sensibilitzar la població sobre la despesa energètica de les llars. 

2. Millorar l’eficiència energètica de les llars.

3. Millorar les condicions de confort i salubritat. 

4. Reduir els costos dels subministraments. 

5. Acompanyar les persones més vulnerables i apoderar els usuaris en general.

5. Els ajuntaments de més de vint mil habitants podran sol·licitar directament ser destinataris del
programa; la resta d’ajuntaments ho hauran de canalitzar a través dels consells comarcals. Es
podrà  optar  a  actuacions  en  els  diferents  àmbits  mitjançant  la  presentació  del  model
estandarditzat de sol·licitud que es podrà trobar al web www.ddgi.cat. 
6. El finançament serà íntegrament a càrrec de la Diputació de Girona.
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7.  En data  29 de gener  de 2018 la  tècnica de l'Àrea de Medi  Ambient  va emetre  informe
favorable a l'adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà al programa d'Estalvi Energètic de
la Diputació de Girona.

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  de  l'Alt  Empordà  al  programa  d'Estalvi
Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona impulsat per la Diputació de Girona
per  una  gestió  integral  i  transversal  de  les  polítiques  d'habitatge  relacionades  amb  l'estalvi
energètic i la pobresa energètica.

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona per al seu coneixement i als efectes
adients.

Figueres, 6 de febrer de 2018

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  subministrament,  en  règim  de  lloguer,  de  mòduls
prefabricats per utilitzar com a oficines i aula ambiental al Centre de Tractament de Residus. a)
Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La Cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ha emès informe de data 10 de gener
de  2018 justificatiu  de  la  necessitat  de  procedir  a  la  contractació,  en  règim de  lloguer,  de
mòduls prefabricats per utilitzar com a oficines i aula ambiental al Centre de Tractament de
Residus durant la construcció de l'edifici administratiu que ha de tenir aquestes funcions.

S'han  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules
administratives particulars. 

S'ha  emès  informe  jurídic  de  data  24  de  gener  de  2018  sobre  la  legislació  aplicable  i  el
procediment a seguir.

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).

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.
• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febre, sobre contractació pública
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

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,  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 el subministrament, en règim de lloguer, de
mòduls prefabricats per utilitzar com a oficines i aula ambiental al Centre de Tractament de
Residus durant la construcció de l'edifici administratiu que ha de tenir aquestes funcions.

Segon.  - Aprovar el plec de clàusules tècniques i el plec de clàusules administratives particulars
reguladors del contracte i que s'adjunten a la proposta.
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Tercer.- Convocar la licitació per a l'adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària,  amb un pressupost anual de dinou mil vuit-cents cinquanta-quatre euros
amb  noranta-is  cèntims  (19.854,96€)  IVA  exclòs  (24.042,87€,  IVA  inclòs)  i  un  termini
d'execució de dotze mesos. 

Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2108,
per un un import màxim de 18.018,37 IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 45.1621.62302 del
pressupost,  i la quantitat restant, 6.006,12€, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, de
forma condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'esmentat
exercici.

Cinquè.- Anunciar la present licitació en el perfil del contractant i en el BOP

Sisè.- Obrir un termini de recepció de quinze dies naturals a comptar des de l'endemà de la
publicació de l'anunci de licitació en el BOP i  en el perfil del contractant.

Setè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord

Figueres, 29  de gener de 2018

El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera Pinart

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis de seguretat i salut de les obres de construcció
del Centre de tractament de residus  de l'Alt Empordà, fase 2.a) Aprovació.- b) Convocatòria de
licitació.-

Fets

En sessió de data 25 de juliol de 2017 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar
definitivament el modificat març 2017 del Projecte de centre de tractament de residus de l'Alt
Empordà , fase 2, ubicat al municipi de Pedret i Marzà.

L'arquitecta del Consell Comarcal ha emès informe de data 27 de novembre de 2017 justificatiu
de la necessitat de procedir a la contractació del serveis de coordinació de seguretat i salut de les
obres de construcció del Centre de Tractament de Residus de  l'Alt Empordà, fase 2.

S'han  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules
administratives particulars.

S'ha  emès  informe  jurídic  de  data  23  de  gener  de  2018  sobre  la  legislació  aplicable  i  el
procediment a seguir. 

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  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.
• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

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, 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 dels serveis de seguretat i salut de
les obres de construcció  del Centre de tractament de residus  de l'Alt Empordà, fase 2.
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Segon.  - Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques adjunts a la proposta, que regiran la contractació del servei.

Tercer.- Convocar la licitació dels serveis de seguretat i salut de les obres de construcció  del
Centre de tractament de residus  de l'Alt Empordà, fase 2, pel preu de 12.000,00€, IVA exclòs
(14.520,00€, IVA inclòs).

La  durada  del  contracte  coincidirà  amb  el  termini  d'execució  de  les  obres  del  Centre  de
tractament de residus, fase 2.

Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2018,
per un import  màxim de 9.680,00€,  IVA inclòs, amb càrrec a la partida 45.1623.62902 del
pressupost,  i  la  quantitat  restant,  4.640,00€,  amb càrrec al  pressupost  de l'exercici  2019,  de
forma  condicionada  a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'esmentat
exercici.

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

Sisè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.

Figueres, 29 de gener de 2018

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
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  serveis  d'intervenció  socioeducativa  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.- Rectificació del plec de clàusules administratives particulars.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 30 de gener de 2018 es va aprovar l'expedient de
contractació administrativa dels serveis d'intervenció socioeducativa del Consell Comarcal, es
van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació per procediment obert i tramitació
ordinària.

S'ha comprovat amb posterioritat que a  l'apartat F.2 del quadre de característiques del contracte
i  a la  clàusula 7.5 del  plec de clàusules administratives  particulars,  que fan referència  a  la
solvència tècnica i  professional  per  a  l'execució del  contracte,  s'havia  comès  una errada en
establir  com a  requisit  de  solvència  la  titulació  del  personal  responsable  de  l'execució  del
contracte,   alhora  que  a  la  clàusula  24ena del  plec,  relativa  a  les  obligacions  de  l'empresa
adjudicatària, es recollia l'obligació d'aquesta de subrogar-se com a ocupadora en les relacions
laborals de les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte.  

L'article 109.2 de la Llei 39/2015 permet a les administracions públiques rectificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, aritmètics o de fet dels seus
actes. 

Fonaments de dret

• Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.

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

ACORD

Primer.  -  Rectificar l'errada comesa  a  l'apartat F.2 del quadre de característiques del contracte
i a la clàusula 7.5 del plec de clàusules administratives particulars, de manera que de  l'apartat
F.2  del  quadre  de  característiques,  de  solvència  tècnica  i  professional  per  a  l'execució  del
contracte,  se  suprimeix  la  lletra  b)  en  què  s'indica  la  titulació  del  personal  responsable  de
l'execució del contracte,  i de la clàusula 7.5 del plec de clàusules administratives particulars , en
què s'estableixen els mitjans d'acreditació de la dita solvència, se suprimeix  també l'apartat b),
que diu “Original o còpia compulsada de les titulacions del personal responsable de l'execució
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del contracte indicades a l'apartat F.2 del quadre de característiques.”

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

Figueres, 2 de febrer de 2018
En dono fe,

El conseller delegat de l'àrea El secretari,
de Serveis Socials,

Alex Hernández González Francisco L. Muñoz Cameo
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