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Núm. 6700
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Compra Pública
Edicte de ampliació de la delegació de competències, en matèria de contractació pública, del Ple al President, efectuada per acord de Ple de data 23 de
juliol de 2019
Aquesta Diputació, en sessió Extraordinària que ha tingut lloc el dia
6 d’agost de 2019, ha adoptat l’acord següent:
“PLE132/000025/2019-PPRES; Proposta president; Compra Pública (008): Ampliació de la delegació de competències, en matèria de
contractació pública, del Ple al President, efectuada per acord de Ple
de data 23 de juliol de 2019. (Exp. 2019/6668).
Antecedents:
1. En data 23 de juliol de 2019 el Ple de la Diputació de Girona va
acordar delegar a favor del president de la Diputació les competències que el Ple té atribuïdes com a òrgan de contractació, segons
l’epígraf segon de la disposició addicional segona de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de contractes del sector públic.
Concretament l’abast d’aquesta delegació comprèn la de l’inici de
l’expedient, però també la dels successius actes de l’expedient que
ho requereixin (aprovació dels plecs, modificació del contracte, pròrrogues i resolució contractual). Queda exclosa de l’abast de la delegació l’adjudicació del contracte.

3. Vist l’informe del cap de servei de compra pública segons el
qual encara queden vàries licitacions vinculades a la subvenció
del Fons Regional de Desenvolupament (FEDER) que per eficàcia i eficiència administrativa és necessària la delegació de la fase
d’adjudicació.
En virtut d’allò que s’ha exposat anteriorment, la corporació, a proposta de la Presidència ACORDA:
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2. Atès que en l’anterior mandat i en data 27 de novembre de 2018
el Ple de la Diputació de Girona ja va ampliar la delegació del Ple
al president de les competències en matèria de contractació pública
per a les contractacions vinculades a la subvenció del Fons Regional
de Desenvolupament (FEDER).
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Primer. Ampliar a l’acte d’adjudicació del contracte, la delegació de
competències del Ple al president de la Diputació de Girona en matèria de contractació pública, efectuada per acord de Ple de data 23
de juliol de 2019, en relació a les contractacions vinculades a la subvenció del Fons Regional de Desenvolupament (FEDER) següents:
_2017/8657 Contracte mixt de subministrament, obra i serveis de
gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels municipis
de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i
Vilablareix, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
2018/9482_Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per
a la contractació conjunta esporàdica d’una caldera i microxarxa en
edificis de titularitat municipal del municipi de Roses, beneficiari
de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER)
2017/8159_Contracte d’obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa
Brava, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) i incorporació d’una infraestructura de canalització per a la fibra òptica.
Segon. Determinar que es donarà compte a la Comissió Informativa
d’Hisenda, Administració, Promoció econòmica i Cooperació local,
de les delegacions realitzades.
Tercer. Facultar al President de la Diputació per a la realització
d’aquelles actuacions i la signatura d’aquells documents que siguin
necessaris per l’execució del present acord.
Quart. Publicar el present acord al BOP i al perfil del contractant
dels expedients referenciats.”
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació, de conformitat
amb l’article 46.1 de la Llei 13/1998 de 13 de juliol, de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el Ple, en el termini d’un mes a comptar des del dia
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següent al de la seva notificació, d’acord amb l’article 124 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Girona, 13 d’agost de 2019
Miquel Noguer i Planas
President
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