
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a la formulació d'oposició al recurs ordinari d'apel·lació presentat per el Sr.
Pedro Pérez  Sánchez,  contra  la  sentència  núm.  18/16,  dictada  pel  Jutjat  Contenciós
Administratiu núm. 2 de Girona,  en relació al recurs contenciós administratiu núm. 328/2013.-
Aprovació.-

Fets

Vista la sentència, de data 27 de gener de 2016, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu
núm. 2 de Girona, en referència al recurs ordinari 328/2013 interposat per el Sr.  Pedro Pérez
Sánchez, contra la desestimació  pressumpta, per silenci administratiu negatiu, de reclamació
patrimonial  formulada per danys  soferts  a un torneig de futbol  sala,  interposada per la part
demandant.

Vist el contingut de l'esmentada sentència, el qual copiat literalment és com segueix:

"Que debo desestimar y desestimo el  recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Procurador de los Tribunales, D. Carlos Javier Sobrino Cortés, en nombre y representación de
D. Pedro Pérez Sánchez, contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de las
reclamaciones por responsabilidad patrimonial ejercitadas ante el  Consell Comarcal de l'Alt
Empordà y el Ayuntamiento del  Port  de la Selva en fecha 13 de septiembre de 2012, que se
confirman por ser ajustadas a derecho."

Vist el recurs d'apel·lació, de data 18 de febrer de 2016, presentat per la representació processal
del  Sr.  Pedro Pérez  Sánchez  al  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  2  de  Girona  contra
l'esmentada sentència.

Fonaments de Dret

• Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el text  refós de  la Llei 
d’Organització Comarcal de Catalunya.

• Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú.
• Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial

Per tot això, el president del Consell  Comarcal  proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent
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ACORD

Primer.-  Formular oposició al  recurs ordinari  d'apel·lació presentat  per el  Sr.  Pedro Pérez
Sánchez, contra la sentència núm. 18/16, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Girona, en relació al recurs contenciós administratiu núm. 328/2013 i comparèixer davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el procediment de referència.

Segon.-  Designar el Sr. Josep Maria Soler i Basco com a advocat en defensa dels interessos del
Consell  Comarcal  i  la  Sra.  Natàlia  Guadalajara  Williams,  procuradora  dels  tribunals  de
Barcelona.

Figueres, 8 de març de 2016

En dono fe

El president, La Secretària accidental,

Ferran Roquer i Padrosa Francesca Falcó i Roig
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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 l'aprovació de la sol·licitud de la Fundació Vergés Ginjaume de Figueres per
formar part de la Taula d'Inclusió i Cohesió Social, adscrita orgànicament al Consell Comarcal
de l'Alt Empordà.

Fets

ATÈS  que  la  Taula  per  la  inclusió  i  la  cohesió  social  de  l’Alt  Empordà,  com a  Consell
Supramunicipal  de  Serveis  Socials,  té  les  característiques  i  funcions  bàsiques  recollides  al
DECRET 202/2009 dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis
Socials.

ATÈS que la Taula per la inclusió i la cohesió social de l’Alt Empordà és un òrgan col·legiat de
participació  comunitària  amb  funcions  d'assessorament,  consulta,  proposta  i  participació  en
matèria  obert  a  totes  les  entitats  que  treballin  en  els  diferents  àmbits  de  la  inclusió  social
(habitatge, educació, salut, acció social,...) a la comarca de l’Alt Empordà, així com a d’altres
agents que intervenen en aquests àmbits a la comarca (p.ex. òrgans de participació social de la
comarca,  personal  tècnic  de  l’administració,  sindicats,  etc.),  que  estiguin  interessats  en
participar.

VISTA la sol·licitud presentada per la Fundació  Vergés  Ginjaume de Figueres en data 20 de
gener de 2016 amb registre d'entrada en aquest Consell  Comarcal de l'Alt Empordà número
2016/622 de data 25/01/2016 en que es demana formar part de la Taula d'Inclusió i Cohesió
Social de l'Alt Empordà.

VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de Benestar Social en data 29 de gener de 2016
en que informa favorablement a la incorporació de la Fundació  Vergés Ginjaume a la Taula
d'Inclusió i Cohesió Social de l'Alt Empordà.

Fonaments de dret

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

• 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).

• Llei 12/2007, d'11 octubre, de serveis socials. (LSS)

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
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ACORD

Primer.  - Aprovar la incorporació de la Fundació Vergés Ginjaume de Figueres representada per
el senyor Josep M. Sebastià Noguera i com a suplent el senyor Josep  Menchón Alvarez a la
Taula d'Inclusió i Cohesió Social adscrita orgànicament al Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Segon.  -  Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep M
Marcé  i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Donar-ne coneixement a la Fundació  Vergés Ginjaume per al seu coneixement i als
efectes legals adients.

Figueres, 8 de març de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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 servei d'atenció psicològica a individus adults i a famílies
i a dones adultes en situació de violència.  a)  Aprovació de l'expedient. b)  Convocatòria de
licitació.- 

Fets

La directora tècnica de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal ha emès informe de data 25 de
febrer de 2016, justificatiu de la necessitat de contractació del servei d'atenció psicològica a
individus adults i a famílies i a dones en situació de violència 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, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Socials 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 d'atenció psicològica
a individus adults i a famílies i a dones en situació de violència 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 negociat sense
publicitat,  d'acord  amb  allò  previst  a  l'article 169  i  següents  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de
licitació és de 28.459,20€ anuals, IVA exclòs.

La durada del contracte serà  d'un any des de la data de la seva signatura i es podrà prorrogar per
un període d'un any.

Quart.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 18.261,32€, IVA (10%) inclòs, amb càrrec a l'aplicació 40.2311.22799
del pressupost.

Cinquè.-  Sol·licitar  oferta  als  professionals  següents,  capacitats  per  a  la  realització  de  les
prestacions objecte del contracte:

• Mònica Borrelles Ferré- c. Sant Vicenç, 9A, 17600 Figueres
• Antoni Vives. Identitats. c. Sant Joan, 22, 17190 Salt
• Àlex Araujo Torroella, c. Taxdirt, 13, 3r, 2a, 08025 Barcelona

Sisè- Anunciar, així mateix, la present licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal

Setè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del
dia següent al de la recepció de la invitació a participar a la licitació.

Vuitè.- Donar trasllat del present acord  als professionals esmentats, juntament amb una còpia
del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com a
l'àrea d'Intervenció de Fons del Consell Comarcal.

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

Figueres, 15 de març de 2016

El conseller delegat de l'àrea
de Serveis Socials, 

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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 servei de transport escolar des de diferents municipis de
la comarca a l'institut Ramon Muntaner de Figueres.- Requeriment de documentació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 2 de febrer de 2016 es va aprovar l'expedient  de
contractació del servei de transport escolar des de diferents municipis de la comarca a l'Institut
Ramon Muntaner de Figueres.  Així mateix, es van aprovar el plec de clàusules administratives i
el plec de prescripcions tècniques particulars  reguladors del contracte i es va disposar convocar
la licitació, per procediment negociat sense publicitat.

Es va sol·licitar oferta a les empreses SARFA SL, Estarriol Bus SL, David i Manel SL i TEISA
i es va anunciar la licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal.

Durant el termini de presentació de proposicions van  presentar oferta les empreses  Estarriol
Bus SL i Ampurdan Bus SL.

La cap de l'àrea de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal ha emès l'informe de data 7 de
març de 2016 amb la valoració de l'oferta presentada i en aplicació dels criteris  establerts a la
clàusula 12ena. del plec  li  ha atorgat la puntuació següent:

Estarriol
Bus SL

Ampurdan
Bus SL

a) Criteris avaluables de forma automàtica ( fins a  95 punts)

• Oferta econòmica (60 punts) 55,92 punts 60 punts

• Antiguitat vehicle titular (20 punts)
◦ de 0 a 3 anys, 20 punts
◦ de més de 3 anys i fins a 5 anys, 10 punts
◦ de més de 5 anys i fins a 7 anys, 5 punts
◦ de més de 7 anys, 0 punts

20 punts 0 punts

• Geolocalització dels autocars (5 punts) 5 punts 5 punts

• Cinturons de seguretat (10 punts) 10 punts 0 punts 

b) Criteris que depenen de judici de valor  (fins a 5 punts)

• Formació complementària acompanyant titular ( 2,5 punts) 2,5 punts 0 punts

• Transport  gratuït  d'alumnes   entre  dues  localitats  de  la
comarca (2,5 punts)

2,5 punts 0 punts

TOTAL 95,92 punts 65 punts 
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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.

Per tot això,  aquesta Presidència 

RESOL

Primer. - Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per Estarriol Bus SL per haver
obtingut  la  major  puntuació,  d'acord  amb  els  criteris  de  valoració  establerts  en  el  plec  de
clàusules administratives particulars.

Segon.-  Requerir l'empresa Estarriol Bus SL perquè en el termini de deu  dies hàbils, a comptar
des de l'endemà de la notificació d'aquest acord, presenti la documentació que tot seguit s'indica,
amb l'advertiment que, en cas contrari, la proposta d'adjudicació pot quedar resolta:

- En relació al vehicle adscrit al servei, còpia autenticada del permís de circulació 
- Declaració indicant el conductor que s'adscriurà al servei
- Còpia compulsada de la pòlissa i del rebut en vigor de l'assegurança de responsabilitat civil

i de l'assegurança obligatòria de viatgers.
- Còpia compulsada de l'autorització de la Direcció General de Transports per a la realització

de la ruta programada en aquesta licitació o còpia de la sol·licitud d'autorització.
- Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per import de 2.060,00€

Figueres, 8 de març de 2016

La consellera delegada de l'àrea
d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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