
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  dels  serveis  de  redacció  d'un  estudi  tècnic  per  a  la
implantació  del  servei  de  recollida  de  la  FORM  a  diversos  municipis  de  la  comarca.  a)
Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Fets

La cap de l'àrea de medi ambient ha emès informe de data 25 de gener de 2016 justificatiu de la
necessitat  de contractació dels serveis consistents  en la redacció d'un estudi  tècnic  per  a la
implantació del servei de recollida de la FORM a diversos municipis de la comarca.

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  Reial  Decret
773/2015, 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 Medi Ambient  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 dels serveis de redacció d'un
estudi tècnic per a la implantació del servei de recollida de la FORM a diversos municipis de la
comarca.

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, 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.



A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de
licitació és de 20.000,00€, IVA exclòs.

Quart.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 24.200,00€, que inclou l' IVA, amb càrrec a l'aplicació 45.1623.22610
del pressupost.

Cinquè.-  Sol.licitar  oferta  a  les  següents  empreses,  capacitades  per  a  la  realització  de  les
prestacions objecte del contracte:

• E.P. Enginyeria Grup 7, SLP. C. de la Jonquera, 1, 3r pis, 17600 FIGUERES

• Tràmit Serveis d'enginyeria. C. Mn. Miquel Ayats, 11, 17485 VILA-SACRA

• ATC-SIG SL, Av. Ramon Folch, 13, 2n, 17001 GIRONA

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 a les empreses esmentades, juntament amb una còpia
del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com a
les àrees de Medi Ambient i 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, 1 de març de 2016

El conseller delegat de l'àrea 
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera 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 GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'adjudicació de l'Ajut Individual de Desplaçament de transport obligatori i
no obligatori pel curs 2015-2016.

Fets
Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb data 14 de juliol de 2014, les competències de la
gestió de transport i menjador a la comarca de l'Alt Empordà.

Atès que en data 07/04/2015 la Junta de Govern  del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va
aprovar les bases que regulen la convocatòria per la concessió dels Ajuts de desplaçament i ajuts
TIC per el curs 2015-16.

Atès  que  els  alumnes  que  ho  han  sol·licitat  i  que  reuneixen  els  requisits  establerts  a  la
convocatòria, són els que estan relacionats en l'annex.

Atès que les sol·licituds d'ajuts individual de desplaçament sumen la quantitat de 13.812,48€

Autoritzar  la  despesa  de  13.812,48€  corresponent  a  tot  el  curs  2015-2016  i  5.415,12€
corresponent al període de setembre-desembre de 2015 amb càrrec a l'aplicació 35.3262.48000 i
una despesa  de  8.397,36€  corresponent al període de gener a juny de 2016 amb càrrec al
pressupost de 2016.

Vist l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de cultura i ensenyament de data 15 de febrer de
2016, segons el qual proposa l'adjudicació dels ajuts individuals de desplaçament per al curs
2015-2016.

Fonaments de dret
• En relació a l'article 63 de la Llei 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema

educatiu.
• En relació a l'article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni

individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca. 
• En relació al conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el

Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del
transport  escolar  i  per  a  la  gestió  del  servei  escolar  de menjador  i  altres  prestacions en
matèria d'ensenyament de 29 d'agost de 1997. 

• D'acord  amb  el  Decret  160/1996  pel  qual  es  regula  el  servei  de  menjador,  i  el  Decret
161/1996 pel qual es regula el servei escolar de transport. 

• Segons les bases de la convocatòria d'ajuts socioeconòmics de desplaçament aprovades pel
Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 26 d'abril de 2011.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'ensenyament,  proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent



ACORD

Primer.  - Adjudicar els ajuts de desplaçament per al curs 2015-2016 d'acord amb l'annex adjunt
que forma part de la proposta.

Segon.  - Autoritzar la despesa de 13.812,48€ corresponent a tot el  curs 2015-16 i  5.415,12€
corresponent al període de setembre-desembre de 2015 amb càrrec a l'aplicació 35.3262.48000 i
una despesa de  8.397,36€ corresponent  al  període de gener a  juny de 2016 amb càrrec  al
pressupost de 2016 d'acord amb la relació del annex.

Tercer.- Comunicar aquest acord als centres d'ensenyament corresponents.

Quart.- Establir que el pagament s'abonarà a la família, es fraccionarà per trimestres i es farà
efectiu una vegada rebudes les certificacions del centre, amb les següents condicions:

-  Una  vegada  aprovada  l'addenda  econòmica  corresponent  al  conveni  que  aquest  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia
establerta.
- Una vegada transferida per la Generalitat la consignació econòmica corresponent.

L'ajut s'aplicarà sempre i quan l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre. Amb
aquesta finalitat els directors dels centres hauran de comunicar al Consell Comarcal les altes, les
baixes  i  les  modificacions  que  es  puguin  ocasionar  durant  el  curs  escolar.  Així  mateix,  el
director del centre quan finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts, segons model que
trametrà el Consell Comarcal.

Cinquè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord. 

Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell  Comarcal  per al seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 1 de març de 2016

El conseller delegat de l'àrea d'Ensenyament,

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  fisioteràpia  dins  el  servei  de  promoció  de
l'autonomia personal i atenció a la dependència de l'àrea de Benestar.- Adjudicació.- 

«Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 1 de desembre de 2015 es va aprovar l'expedient de
contractació del  servei  de  fisioteràpia  dins  el  servei  de  promoció  de l'autonomia  personal  i
atenció  a  la  dependència  de  l'àrea  de  Benestar  del  Consell  Comarcal.  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.

Es  va  sol.licitar  oferta  als  professionals  següents:  Marta  Barretina  Ginesta,  Cristina  Feliu
Palomé i Marc Tremoleda Ribas i es va anunciar la licitació en el perfil del contractant.

Durant  el  termini  de presentació  de proposicions només  va  presentar  oferta  la  Sra.  Marta
Barretina Ginesta.

La directora de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal ha emès l'informe de data 1 de febrer 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:

a) Criteris avaluables de forma automàtica ( fins a  60 punts)

- Oferta econòmica (fins a 60 punts) 60 punts

b) Criteris que depenen de judici de valor  (fins a 40 punts)

- Descripció àmplia i detallada de l'organització, funcionament i
metodologia del servei que es durà a terme en funció dels àmbits
d'intervenció, fins a 25 punts

20 punts

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

5 punts

- Descripció  dels  sistemes  d'avaluació  i  seguiment  de  les
activitats, fins a 5 punts

2,5 punts

TOTAL 87,5 punts

La  presidència  del  Consell  Comarcal,  mitjançant  resolució  de  data  3  de  febrer  de  2016,
ratificada per la Junta de Govern en sessió de data 16 de febrer de 2016, va acordar requerir la
Sra.  Marta  Barretina  Ginesta  perquè  aportés  diversa  documentació  acreditativa  de  la  seva
aptitud per contractar i de la seva solvència tècnica i econòmica i perquè acredités la constitució
de  la garantia definitiva per import de 952,56€.



La Sra.  Marta  Barretina Ginesta  ha  donat  compliment  al  referit  requeriment  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 l'Àrea de Benestar Social proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.  -  Adjudicar  el  contracte  del  servei  de  fisioteràpia  dins  el  servei  de  promoció  de
l'autonomia  personal  i  atenció  a  la  dependència  de  l'àrea  de  Benestar  Social  del  Consell
Comarcal a favor de la Sra. Marta Barretina Ginesta, amb DNI núm. 77914604-B, pel preu de
22,05€/hora, IVA exempt, per tractar-se de l'única oferta presentada, complir amb 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 per un any més.

Segon.  -Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 9.525,60€, IVA exempt, amb càrrec a l'aplicació 40.2311.22720 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 a  l'adjudicatari  i  a  l'àrea  d'Intervenció del  Consell
Comarcal.

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

Figueres, 1 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


