DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de neteja de les dependències del Consell
Comarcal.- Suspensió de la tramitació de l'expedient.Fets
La Junta de Govern, en sessió de data 29 de novembre de 2016, va aprovar l'expedient de
contractació administrativa del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal, va
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars regulador del contracte i va
disposar convocar la licitació, per procediment obert.
L'anunci de licitació va ser publicat al BOP i al perfil del contractant en data 14 de desembre de
2016 i el termini de presentació de proposicions finalitza el dia 29 de desembre, a les 14:00 h.
A la clàusula 28 del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte
s'establia l'obligatorietat de subrogar el personal afecte al servei en el contracte vigent, per la
qual cosa s'adjuntava al plec de clàusules administratives particulars la relació del personal a
subrogar, amb les dades relatives a l'antiguitat, hores setmanals, tipus de contracte i sou brut
mensual.
Això no obstant, atès que en el contracte que es treu a licitació, a diferencia del contracte
vigent, es preveu la divisió del servei en lots, hi ha hagut una pregunta reiterada per part de les
empreses interessades a l a licitació i que fa referència a la distribució de les hores de les dues
netejadores en els diversos centres de treball i/o en els dos lots.
A data d'avui, requerida aquesta informació a l'empresa MULTIANAU SL, actual prestadora
del servei, encara no ens ha estat facilitada.
Es considera que aquesta informació és necessària per garantir els principis d'igualtat i
transparència que regeixen la contractació pública.
Fonaments de dret
•
•

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).
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques

RESOLUCIÓ
Per tant, resolc:
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Primer.- Suspendre la tramitació de l'expedient de contractació del servei de neteja del Consell
Comarcal fins que per part de l'actual adjudicatària es faciliti l'horari de prestació del servei de
cadascuna de les dues netejadores en els diversos centres de treball inclosos en els dos lots en
què es divideix el contracte.
Segon.- Sotmetre el present decret a ratificació de la Junta de Govern a la propera sessió que se
celebri.
Figueres, 21 de desembre de 2016
El president,

En dono fe
La secretària accidental,

Ferran Roquer 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'acceptació de la concessió de les subvencions per a despeses de
reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al
període 2016-2017.
Fets
ATÈS la memòria aprovada per Junta de govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
data 30 d'agost de 2016, i presentada a la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis
Catalunya per al període 2016-2017 per a la línia de subvencions
per a despeses
manteniment, reparació i conservació «Reparacions, manteniment i conservació de la Xarxa
senders Itinerànnia, i el Camí Natural de la Muga».

en
de
de
de

ATÈS la Resolució GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les subvencions per a
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
per al període 2016-2017
D'acord amb l'annex que figura en el Decret, les aportacions que per aquest concepte
corresponen al Consell Comarcal de l'Alt Empordà són les següents:
Anualitat 2016: 25.659,30 euros
Anualitat 2017: 25.659,30 euros
Fonaments de dret
-

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
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).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).
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-

-

-

Art. 31 del Reial de Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 8 i 9 del
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.
DECRET 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores de la línia de
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s'obre la convocatòria per a aquest període.
Resolució GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les subvencions per a
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya per al període 2016-2017

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.-Acceptar la concessió de la subvenció de les despeses de «Manteniment, reparació i
conservació de la Xarxa de senders Itinerànnia, i el Camí Natural de la Muga» del Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017 , segons detall:
Anualitat 2016: 25.659,30 euros
Anualitat 2017: 25.659,30 euros
Segon.- Consignar l'ingrés de l'anualitat del 2016: 25.659,30 € a la partida d'ingrés 30.4500
d’aquesta any 2016, i l'ingrés de l'anualitat del 2017: 25.659,30€ a la partida d'ingrés 30.4500 de
l'any 2017.
Tercer.- Donar trasllat a l'Àrea d'Intervenció

Figueres, 27 de desembre de 2016
El conseller delegat de l'àrea de turisme,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig
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