
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 adolescents i dones adultes
en situació de violència. Adjudicació.-

"Fets

Per  acord  de la  Junta  de Govern  de  data  8 de març  de 2016 es  va aprovar  l'expedient  de
contractació  del  servei  d'atenció  psicològica  a  adolescents  i  a  dones  adultes  en  situació  de
violència, 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 als professionals següents: Àlex Araujo Torroella, Judith Roig i Javier
Wilhem-Mediacion  y  Convivencia.  Aixi  mateix,  es  va anunciar  la  licitació  en  el  perfil  del
contractant del Consell Comarcal.

Durant el termini de presentació de proposicions només va presentar oferta el Sr. Àlex Araujo
Torroella.

La directora tècnica de l'àrea Benestar va emetre informe de data 22 d'abril de 2016 amb la
valoració de l'oferta presentada i, en aplicació dels criteris  establerts a la clàusula 12ena. del
plec,  li va atorgar la puntuació següent:

A. Criteris avaluables  de forma automàtica, fins a 60 punts

- Oferta econòmica, 60 punts 60 punts

B. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 30 punts

- Descripció  àmplia  i  detallada  de  l'organització,
funcionament,  metodologia   i  intervenció  en
funció dels àmbits d'intervenció, fins a 24 punts

- Organització, 8 punts
- Funcionament,  8

punts
- Metodologai, 8 punts

2 punts
7 punts
5 punts

- Relació dels recursos humans adscrits al servei, amb qualificació i dedicació.
Pla de formació de l'equip, fins a 10 punts

8 punts

- Descripció dels sistemes d'avaluació i seguiment de les activitats 6 punts

PUNTUACIO TOTAL 88 punts



Per acord de la Junta de Govern de data 26 d'abril de 2016 es va requerir el Sr. Alex Araujo
Torroella perquè aportés el certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social  i acredités haver constituït la garantia definitiva per import de 1.358,25€.

El Sr. Àlex Araujo Torroella ha aportat la documentació requerida i ha sol.licitat constituir la
garantia mitjançant la corresponent retenció en el preu del contracte.

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

ACORD

Primer. -  Adjudicar el contracte del servei d'atenció psicològica a adolescents i a dones adultes
en situació de violència a favor del Sr. Àlex Araujo Torroella, amb DNI núm, 40.449.903-X, pel
preu de vint-i-set mil cent seixanta-cinc euros, IVA exclòs (27.165,00€), per tractar-se de l'única
oferta presentada, complir els requisits exigits i no superar el tipus de licitació.

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

Segon.- Disposar  la  despesa  corresponent  a  l'exercici  2016,  per  un  import  màxim  de
17.431,00€, IVA (10%) inclòs, amb càrrec a l'aplicació 40.2311.22799 del pressupost.

Tercer.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la notificació del present acord  concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Quart.- Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l'àrea  d'Intervenció  del  Consell
Comarcal.

Cinquè.- Autoritzar la presidència a realitzar tants actes i gestions com calguin per a l'execució
del present acord.

Figueres, 10 de maig de 2016



El conseller delegat de l'àrea de 
Serveis Socials,

Àlex Hernández González

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



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.- Adjudicació.-

"Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de març de 2016 es va aprovar l'expedient  de
contractació del servei d'atenció psicològica a individus adults i a famílies i dones en situació de
violència, 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  als  professionals  següents:  Mònica  Borrelles  Ferré,  Antoni  Vives
(Identitats) i Fundació  IRES  i es va anunciar la licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal.

Durant  el  termini  de  presentació  de  proposicions es  van  presentar  dues  ofertes:  Mònica
Borrelles Ferré i Solutia Global Health Solutions.

La directora tècnica de l'àrea Benestar va emetre informe de data 22 d'abril de 2016 amb la
valoració de les ofertes presentades i, en aplicació dels criteris  establerts a la clàusula 12ena.
del plec,  els  va atorgar la puntuació següent:

Mònica
Borrelles

 SOLUTIA

A. Criteris avaluables  de forma automàtica, fins a 60 punts

- Oferta econòmica, 60 punts 57,77 punts 60 punts

B. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 30 punts

- Descripció  de  l'organització,
funcionament,  metodologia   i
intervenció  en  funció  dels  àmbits
d'intervenció, fins a 24 punts

- Organització,  8
punts

- Funcionament,  8
punts

- Metodologai,  8
punts

8 punts
7 punts
7 punts

5 punts
5 punts
6 punts

- Relació  dels  recursos  humans  adscrits  al  servei,  amb
qualificació i dedicació. Pla de formació de l'equip, fins a 10
punts

7 punts 9 punts

- Descripció  dels  sistemes  d'avaluació  i  seguiment  de  les
activitats

5 punts 4 punts

PUNTUACIO TOTAL 91,77 punts 89 punts



Per  acord de la Junta  de Govern de data  26 d'abril  de 2016 es va requerir  la Sra.  Mònica
Borrelles  Ferré,  per  haver  presentat  l'oferta  més  avantatjosa,  perquè  aportés  el  certificat
acreditatiu  d'estar  al  corrent  de  pagament  de  la  Seguretat  Social  i  perquè  acredités  haver
constituït la garantia definitiva per import de 1.422.96€.

La Sra. Mònica Borrelles Ferré ha aportat la documentació requerida i ha sol.licitat prestar la
garantia mitjançant la corresponent retenció en el preu del contracte-

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

ACORD

Primer. - Adjudicar el contracte del servei d'atenció psicològica a individus adults i a famílies i
a dones adultes en situació de violència a favor de la Sra. Mònica Borrelles Ferré, amb DNI
núm.  52.424.035-C,  pel  preu  de  vint-i-vuit  mil  quatre-cents  cinquanta-nou  euros  amb  vint
cèntims (28.459,20€), IVA exclòs, per haver presentat l'oferta més avantatjosa.

La durada del contracte serà d'un any i es podrà prorrogar per un període d'un any

Segon.-  Disposar la despesa derivada de la present 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.

Tercer.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Quart.- Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l'àrea  d'Intervenció  del  Consell
Comarcal.

Figueres, 10 de maig de 2016

El conseller delegat de l'àrea 
de Serveis Socials, 

Àlex Hernández González



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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



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 presa de mostres i realització dels assaigs de les
aigües i gasos del dipòsit controlat de l'Alt Empordà.- Adjudicació.-

«Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 26 de gener de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de presa de mostres i realització dels assaigs de les aigües i gasos del
dipòsit  controlat  de  l'Alt  Empordà.  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  CECAM  SLU,  TECNOCAMBIENTE  SL  i
LABORATORI EMATSA  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
TECNOAMBIENTE  SL,  CECAM  SLU,  IPROMA  CATALUNYA  SLU i  DEKRA  Ambio
SAU.

La Secretaria del Consell Comarcal,  en data 3 de març de 2016 va emetre informe sobre la
procedència d'excloure del procediment de licitació l'empresa  TECNOAMBIENTE SL atès que
la seva oferta econòmica superava el tipus de licitació,

La cap de l'àrea de Medi Ambient ha emès l'informe de data 7 de març de 2016 amb la valoració
de la resta d'ofertes presentades i, en aplicació dels criteris establerts a la clàusula 12ena. del
plec, els  ha atorgat la puntuació següent:

CECAM IPROMA DEKRA

A. Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 60
punts

• Oferta econòmica, 60 punts 50,79 60 47,77

B. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 30 punts

➢ Millores aportades, fins a 30 punts

• Increment de serveis i mostres, 10 punts 4 10 0

• Serveis  puntuals  per  necessitats  de  la
instal.lació, 10 punts

0 0 0



• Caracterització anual  del   residu inertitzat,  10
punts

0 10 0

PUNTUACIÓ TOTAL 54,79 80,00 47,77

L'empresa IPROMA CATALUNYA SLU, l'oferta de la qual va ser declarada més avantatjosa
per aquesta Junta de Govern en sessió de data 22 de març de 2016, ha aportat, a requeriment
d'aquest  òrgan  de  contractació,  la  documentació  justificativa  de  reunir  els  requisits  de
personalitat, capacitat, representació i solvència i ha dipositat la garantia definitiva, per import
de 1.624,00€.

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,  el  conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient  proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent 

ACORD:

Primer.  - Declarar exclosa de la licitació l'empresa TECNOAMBIENTE SL atès que la seva
oferta econòmica supera el tipus de licitació.

Segon.  -Adjudicar el contracte del servei de presa de mostres i realització dels assaigs de les
aigües  i  gasos  del  dipòsit  controlat  de  l'Alt  Empordà  a  favor  de  l'empresa  IPROMA
CATALUNYA  SLU,  amb  CIF  núm.  B-61291761,  representada  pel  Sr.  Amílcar  Arnau
Ripollés, amb NIF núm. 18.918.814-A, pel preu anual de deu mil vuit-cents vint-i-set euros
(10.827,00€), IVA exclòs.

La durada del contracte serà de tres anys a comptar des de la data de la seva signatura

Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 13.100,67€, IVA (21%) inclòs, amb càrrec a l'aplicació 45.1623.22610.

Quart.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils concorri a formalitzar
el contracte administratiu.

Cinquè.- Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l'àrea  d'Intervenció  del  Consell
Comarcal.

Figueres, 10 de maig de 2015



El conseller delegat de l'àrea 
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



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 gestió i dinamització del buc d'assaig, espai
creatiu de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà. a) Resolució del recurs de reposició interposat per
part de l'entitat TALLER D'ART CULTURA  I CREACIÓ (TACC) en data 24 de març de 2016
(RE 2016/2851) contra la resolució de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 23 de
febrer de 2016. b) Rectificació d'error material.-

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 23 de febrer de 2016, va acordar
adjudicar  el  contracte  del  servei  de  gestió  i  dinamització del  buc d'assaig,  espai  creatiu  de
l'Oficina Jove de l'Alt Empordà, a favor del Sr. Joan Josep Bosch Rescalvo, amb DNI núm.
40.448.567-P, per haver presentat l'oferta més avantatjosa.

L'esmentat acord va ser notificat a tots els participant en la licitació : Associació Taller d'Art
Cultura i Creaació (R/S núm. 1116, de 25/02/16), Néstor Morales Martínez  (R/S núm. 1117, de
25/02/16) i Joan Josep Boch  Rescalvo (R/S núm. 1118 de 25/02/16).   

En data 30/03/2016 (RE núm. 2016/2851) ha tingut entrada en el Consell Comarcal un recurs de
reposició contra l'acord d'adjudicació, presentat per l'Associació Taller d'Art Cultura i Creació,
representada per la Sra.  Núria López Rodríguez,   en el  qual  s'al.lega l'existència d'un error
aritmètic de caràcter essencial en la valoració de l'oferta presentada pel Sr. Joan Josep Bosch
Rescalvo que hauria provocat, segons la recurrent, que la Junta de Govern adoptés una resolució
contrària a dret. 

En compliment del que estableix la  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment  administratiu comú, en el seu article 112,  apartat
2, per resolució de Presidència de data 4 d'abril de 2016 es va acordar donar trasllat del recurs
de  reposició  interposat  a  tots  els  interessats  en  el  procediment,  atorgant-los  un  termini
d'audiència de deu dies hàbils per tal que al·leguessin el que creguessin procedent en relació al
mateix.

Consta  a  l'expedient  el  trasllat  del  recurs  esmentat  a  tots  els  interessats,  sense  que  s'hagi
formulat cap al·legació en relació al mateix: Joan Josep Bosch Rescalvo (R/S núm. 2464, de
data 05/04/16)  i Néstor Morales Martínez (R/S núm. 2465, de data  05/04/16).

Examinat el recurs presentat per l'entitat abans esmentada se'n proposa la desestimació prenent
com a base les consideracions jurídiques que figuren a l'informe jurídic emès per la secretària
del Consell Comarcal en data 5 de maig de 2016, el contingut del qual, transcrit en la seva part
necessària, és com segueix:



 «3.-Consideracions jurídiques.-

La recurrent en el seu escrit afirma que la decisió de la Junta de Govern es basa en l'informe
transcrit en quant a la puntuació atorgada a les propostes dels tres licitadors, però en realitat
l'acord esmentat de la Junta de Govern el que fa és recollir les valoracions de l'informe tècnic i
en cap cas conté una transcripció literal del mateix.

La recurrent  també afirma que de l'examen de la  puntuació atorgada mitjançant  l'informe
tècnic amb la valoració de les ofertes presentades i en aplicació dels criteris establerts a la
clàusula 12a. es pot comprovar que s'ha produït un error matemàtic en el resultat de la suma
de la puntuació i base de la resolució objecte d'impugnació, de manera que conclou que ha
existit un error aritmètic de caràcter essencial que ha provocat que la Junta de Govern adoptés
una resolució contrària a dret, adjudicant el contracte a un licitador que no ha obtingut la
màxima  puntuació,  d'acord  amb  la  quantificació  correcta  dels  criteris  que  regeixen  la
contractació. 

Contràriament al que afirma la recurrent en el seu escrit, es constata, a la vista de l'informe
tècnic obrant a l'expedient, que el que s'ha produït és un error material a l'hora de recollir en
el  text  de  l'acord  de  la  Junta  de  Govern  la  puntuació  atorgada  al  Sr.  Joan Josep  Bosch
Rescalvo en el criteri de valoració relatiu a la descripció dels sistemes d'avaluació i seguiment
de les activitats: mentre a l'informe tècnic de valoració de les ofertes hi constava una valoració
de 4 punts, a l'acord es va transcriure una valoració de 3 punts.

En cap cas aquest error material ha afectat a la suma de la puntuació obtinguda pels licitadors
en l'informe tècnic obrant a l'expedient, ni s'ha produït cap error matemàtic en el resultat de la
suma de la puntuació i, per tant, el contracte s'ha adjudicat al licitador que, segons l'informe
tècnic esmentat, ha obtingut la màxima puntuació.

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment  Administratiu  Comú,  en  el  seu  article  105,  apartat  2,  estableix  que  les
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

L'entitat recurrent en el seu escrit al·lega la concurrència de la causa de nul·litat de ple dret
prevista a l'article 62.1.e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i  del Procediment Administratiu Comú, el qual estableix que els
actes de les Administracions públiques són nuls de ple dret si han estat dictats prescindint de
les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans
col·legiats, supòsit que, com s'ha assenyalat, no concorre en el cas que ens ocupa, ja que el que
s'ha produït és un error material a l'hora de recollir en el text de l'acord de la Junta de Govern,
la puntuació atorgada al Sr. Joan Josep Bosch Rescalvo en el criteri de valoració relatiu a la
descripció dels sistemes d'avaluació i seguiment de les activitats».

Fonaments de dret

 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.



 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 Joventut i Esports proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent 

ACORD

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per l'entitat TALLER D'ART CULTURA
I CREACIÓ (TACC) en data 24 de març de 2016 (RE 2016/2851) contra l'acord de la Junta de
Govern del Consell Comarcal de data 23 de febrer de 2016 pel qual s'adjudicava el servei de
gestió i dinamització del Buc d'assaig, espai creatiu de l'Oficina jove de l'Alt Empordà, d'acord
amb les consideracions de l'informe de la Secretaria lletrada de la Corporació de data 5 de maig
de 2016 que consta a l'expedient administratiu i que, a efectes de motivació, s'incorpora a aquest
acord.

Segon.- Rectificar l'error material existent en el text de l'acord de la Junta de Govern de data 23
de febrer de 2016, de manera que  la puntuació del  criteri de valoració relatiu a la descripció
dels sistemes d'avaluació i seguiment de les activitats, pel que fa al licitador Joan Josep Bosch
Rescalvo,  en lloc  de ser  de 3 punts sigui  de 4 punts,  tal  com consta  a l'informe tècnic  de
valoració de les ofertes.

Tercer.-  Ratificar, en els termes restants, el contingut de l'acord adoptat per la Junta de Govern
Local en data 23 de febrer de 2016. 

Quart.- Notificar el present acord a l'entitat TALLER D'ART CULTURA I CREACIO  i a la
resta de licitadors als efectes legals adients.

Figueres, 10 de maig de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Joventut
i Esports

Alfons Vila Cuadrado

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig


