AJUNTAMENT DE DARNIUS
C/. Major, 3 – 17722 DARNIUS (Girona)
Tel. 972535015 Fax. 972535057

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE JULIOL DE 2018

Identificació de la sessió
Número: 6/2018
Data: 27 de juliol de 2018
Caràcter: ordinari
Convocatòria: primera
Horari: 20:30 h.
Lloc:
Sala
de
Plens
l’Ajuntament

Regidors que hi assisteixen
José Madern Ciria
Francesc Xavier Vila Llamas
Reyes Enrique Gonzalez
Joan Molinet Bret
Víctor Pey Quintero
de Georgina Baró Calabuig
Regidors excusats:
Pere Blanco i Blanch

Secretària:
Gemma Prats i Mulà

Regidors no excusats:

ORDRE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE
MAIG DE 2018
SEGON.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL.LACIÓ D’UNA
CALDERA DE BIOMASSA A L’ESCOLA DE DARNIUS
TERCER.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA I L’AJUNTAMENT DE DARNIUS PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA A
L’ESCOLA MUNICIPAL DE DARNIUS
QUART.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DE DATA 29 DE MAIG A 20 DE
JULIOL DE 2018
CINQUÈ.- ASSUMPTES URGENTS
SISÈ.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA
SETÈ.- PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Darnius, el dia vint-i-set de juliol de dos mil divuit, essent les vint-i-una hores i
trenta-cinc minuts, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, a
l’objecte de celebrar sessió plenària ordinària, en primera convocatòria, els Regidors
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que figuren a l’encapçalament de la present acta, presidits per l’Alcalde-president i
amb l’assistència de la secretària de la Corporació, la Sra. Gemma Prats i Mulà, al
efecte de donar fe pública al Ple.
Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l’art. 46.2.c) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local per a la vàlida
constitució del Ple, el senyor Alcalde declara obert l’acte.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25
DE MAIG DE 2018
Sense intervencions l’acta es sotmet a votació i queda aprovada amb el vot favorable
dels senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila i Reyes Enrique. Els senyors Joan
Molinet i Bret, Víctor Pey i Quintero i Georgina Baró i Calabuig s’abstenen.
SEGON.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL.LACIÓ D’UNA
CALDERA DE BIOMASSA A L’ESCOLA DE DARNIUS
“ Atès que es fa necessari realitzar les obres d’instal·lació d’una caldera de
biomassa a l’escola de Darnius.
Vist que, per part de l’enginyer industrial, Sr. Marc Carratalà i Pérez, s’ha redactat
el projecte titulat “PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL.LACIÓ D’UNA CALDERA DE
BIOMASSA A L’ESCOLA DE DARNIUS”, amb un pressupost d’execució per contracte de
64.810,30 € (SEIXANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS),
IVA Exclòs.
Atès que s'ha emès informe per part de la Secretària de la Corporació sobre la
normativa aplicable i el procediment a seguir.
Per l’anterior, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d'obres redactat per part de l’enginyer
industrial, Sr. Marc Carratalà i Pérez, i titulat “PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL.LACIÓ
D’UNA CALDERA DE BIOMASSA A L’ESCOLA DE DARNIUS”, amb un pressupost
d’execució per contracte de 64.810,30 € (SEIXANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS DEU
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS), IVA Exclòs.
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP i al
tauler d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el
projecte i es puguin formular les al•legacions pertinents.
TERCER.- En cas de no presentar-se al•legacions durant el termini d’exposició
pública, s’entendrà definitivament aprovat el projecte, sense necessitat d’adoptar
nou acord al respecte”.
Després que el senyor Josep Madern expliqués la proposta per a la instal·lació de la
caldera a l’escola, sense més intervencions l’acta es sotmet a votació i queda
aprovada per UNANIMITAT.
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TERCER.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA I L’AJUNTAMENT DE DARNIUS PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA A
L’ESCOLA MUNICIPAL DE DARNIUS
“Vista 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 i s’obre
la convocatòria per part del Departament de Governació Administracions Públiques i
Habitatge.
Atès que la Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar
les bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels projectes
dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a la convocatòria
(Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER.
Atès que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, l’Ajuntament
de Darnius va presentar el projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa per a
l’escola municipal de Darnius.
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que
es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els següents
termes:
Exp.

Entitat

NIF

SP/35
2016/60
9

DARNIUS

P1706500
D

Punt Pressupost
uació (€)
(IVA
obtin inclòs)
guda

Despesa elegible
(€) (sense IVA i
aplicant,
si
escau, la base
7.4; topall de
l’1,25
de
la
mitjana)

Aportació
de
la
Diputació
(25
%
despesa
elegible)

8,21

57.746,55

14.436,64

69.873,33

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017,
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, 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, en que s’aprova l’esmentat
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 28.873,28 €.
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Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que es
signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions d’execució i de
lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat per ell (el 25% de
la despesa elegible més l’IVA repercutible); i tenint en compte que al redactar el
projecte executiu s’ha calculat un increment de la despesa de 8.547,14 € (IVA inclòs)
en la despesa total.
Vist que el model d’execució del projecte és innovador des del punt de vista de
l’organització ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes
s’estructuren en les següents prestacions:

PRESTACIONS
CONTRACTE
P1 a
P1 b
P2
P3

Valor
Prestacions energètiques pressupostat Unitat
a càrrec de l’Ajuntament base
s
imposable
Subministrament
0,027690
€/kWh
d’energia
Gestió energètica
275,00
€/any
Manteniment preventiu
700,00
€/any
Manteniment correctiu i
550,00
garantia total

€/any

TOTAL PRESTACIONS ANUALS

Preus
annuals
IVA exclòs
€/any

Preus
annuals
IVA inclòs
€/any

762,90

923,10

275,00
700,00

332,75
847,00

550,00

665,50

2.287,90

2.768,35

PRESTACIONS
CONTRACTE

Prestació a càrrec de la Valor
pressupostat Cost €
Diputació de Girona
base imposable
(IVA inclòs)

P4

Obres
d’adequació
i
d’instal·lació
d’una
caldera de biomassa a 64.810,31
l'escola municipal de
Darnius

78.420,47

Vist que pel bon funcionament del projecte es creu convenient que la supervisió del
seguiment tècnic de les actuacions, el seguiment administratiu i el seguiment
econòmic el dugui a terme la Diputació de Girona, la Diputació de Girona
encarregarà la direcció tècnica de les actuacions de la prestació núm. 4 per mitjà
d’un contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament conveniat. El cost estimat és
el recollit en la taula següent:

PRESTACIONS CONTRACTE

Valor
pressupost
at
base

Unitat
s

Preu €
(IVA
exclòs)

Preu €
(IVA
inclòs)
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imposable
Coordinació de seguretat
i salut
laboral, i direcció de les obres
estimada d'instal·lació d’una caldera 3.200,00
de biomassa a l'escola municipal de
Darnius

1

3.200,00

3.872,00

Es proposa al Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Darnius, l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració que té per objecte:
a) Que l’Ajuntament signant autoritzi a realitzar la contractació i adjudicació
de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de Girona.
b) Regular les condicions d’execució i lliurament de l’ instal·lació d’una caldera
de biomassa a l'escola municipal (prestació núm. 4) de Darnius, abans de
l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica.
c) Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària
les prestacions 1, 2 i 3.
d) Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona
el cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de la
prestació núm. 4.
e) Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4
per l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució
per contracte (PEC) més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del
que disposen els articles 109.5 i 316.5 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa plurianual de les prestacions P1, P2 i P3 i
autoritzar i disposar la depesa de la prestació P4 i la direcció tècnica, segons els
detall següent

Prestació Descripció
P1 a
P1 b
P2
P3

2018

2019

2020

2021

2022

2023

923,10

923,10

923,10

923,10

923,10

0,00

332,75

332,75

332,75

332,75

332,75

0,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

i 0,00

665,50

665,50

665,50

665,50

665,50

Subministrament
0,00
d’energia
Gestió
energètica
Manteniment
preventiu
Manteniment
correctiu
garantia total
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Obres
d’adequació
i
d’instal·lació
d’una caldera de
biomassa
a
l’escola
P4
0,00
municipal
de
Darnius (25% del
cost
+
la
totalitat
de
l’IVA + sobrecost
projecte)
Coordinació SS i direcció
0,00
tècnica de les obres
Total (€)

0,00

35.110,56 0,00

0,00

0,00

0,00

3.872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.750,91 2.768,35 2.768,35 2.768,35 2.768,35

Tercer.- Posar a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i gravàmens
i amb tots els permisos requerits, els terrenys i/o els edificis necessaris per
l’execució de l’obra detallada com a prestació núm. 4.
Quart.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per la signatura del conveni
de col·laboració, així com de la resta de documentació complementària pel
desplegament d’aquest conveni, i en especial per incorporar d’aquelles
modificacions de caràcter no substancial que siguin requerides per l’’execució del
conveni”.
Després que el senyor Josep Madern expliqués la proposta i el Joan Molinet agafés la
paraula per a dir que normalment el seu grup municipal s’absté en els temes de
inversions, aquest cop votarà a favor perquè creuen important aquest projecte, i
sense més intervencions l’acta es sotmet a votació i queda aprovada per
UNANIMITAT.
QUART.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DE DATA 29 DE MAIG A
20 DE JULIOL DE 2018
Es dona compte i el Ple en queda assabentat.
CINQUÈ.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi han
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SISÈ.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA.
No n’hi ha.
SETÈ.- PRECS I PREGUNTES
No se’n produeixen
Atès que s’ha complert l’objecte de la convocatòria, el senyor alcalde aixeca la
sessió a les vint hores i quaranta-tres minuts del dia de la data. Ho certifico.

L’Alcalde,

La Secretària,

Josep Madern i Círia

Gemma Prats i Mulà

