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Núm. Expedient 2019 / 841
Títol: Decret inici contracte de serveis de redacció de projectes executius per a
la instal·lació de calderes de biomassa
UACG: Contractació / 008
Data: 05/02/2019
JBB/ pc

DECRET

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com a una de les seves
finalitats i competències assessorar els municipis i oferir-los assistència general i
especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de
l’Administració local en base a l’article 36.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
Un dels grans objectius de l’Estratègia Europa 2020 per un creixement sostenible i
integrador era reduir almenys en un 20 per cent les emissions de gasos efecte
hivernacle, augmentant el percentatge de fonts d’energia renovables en el nostre
consum final d’energia fins un 20 per cent i en un 20 per cent d’eficiència energètica.
Les administracions locals, per a la consecució d’aquets objectius, es van agrupar en
el moviment del Pacte d’Alcaldes on els signants es comprometien a complir amb els
objectius que s’establien en l’Estratègia Europa 2020.
La Diputació de Girona amb el suport del CILMA i dels Consells Comarcals gironins,
promou el Pacte d’Alcaldes en l’àmbit de les comarques gironines. Amb aquest
objectiu, la Diputació de Girona ha formalitzat el seu compromís davant de la DG
Energia de la Comunitat Europea i esdevé Coordinador Territorial del Pacte per oferir
suport tant a nivell tècnic com econòmic als signataris del Pacte.
La Diputació de Girona ofereix a través del “Pla de Serveis per al foment de l’Eficiència
Energètica i les Energies renovables, i per a la Promoció de la Biomassa forestal a les
comarques Gironines” assistència tècnica per tal de dur a terme la millora de
l’eficiència energètica dels edificis de titularitat o gestió municipal així com per a la
millora de la producció i consum de biomassa procedent de la gestió forestal
sostenible en l’àmbit local, a aquells municipis que han sol·licitat el Pla de Serveis.
Els municipis participants en aquesta licitació, han sol·licitat el Pla de Serveis per
instal·lar calderes de biomassa que subministri aigua calenta en diversos municipis i
complir d’aquesta manera amb els objectius exposats en eficiència energètica i
reducció d’emissions de co2 de l’Estratègia Europa 2020.
Per tot l’exposat, la Diputació de Girona té la necessitat de contractar aquest servei ja
que tot i tenir en la seva plantilla professionals que poden fer aquest servei, aquests
efectius són insuficients per a fer front en el termini previst en tant que es troben
executant altres projectes o serveis que no poden demorar-se a l’exercici següent. Per
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tant, per raons d’eficiència tècnica i organitzativa cal la col·laboració d’empreses
privades per a l’execució del servei en tant que el servei no pot assumir en la integritat
aquests serveis amb els seus efectius actuals.

D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència,

RESOLC

Primer. Iniciar l’expedient del contracte de serveis de redacció de projectes executius
per a la instal·lació de calderes de biomassa i creació de xarxes de calor en edificis de
titularitat municipal dels municipis de Sant Feliu de Pallerols, Castellfollit de la Roca, la
Vall de Bianya, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Montagut i Oix i Riudaura,
d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i l’article 28 del mateix cos legal.
Segon. Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que hauran
de regir el contracte, així com el certificat d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia
d’Intervenció, justificant adequadament l’elecció del procediment i els criteris que es
tindran en consideració per adjudicar el contracte. Finalment, caldrà incorporar-hi
l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció de fiscalització de la despesa, conforme
el disposat a l’article 116 i la DA 2a del LCSP.
Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant de la Diputació de Girona.
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