R/N:/ /pa (Núm. Exp: 2015/1701)

DECRET DE PRESIDÈNCIA
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 del Consell Comarcal.- Requeriment de documentació.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 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, 20 punts
funcionament i metodologia del servei que es durà a terme
en funció dels àmbits d'intervenció, fins a 25 punts

•

Relació dels recursos humans adscrits al servei, amb 5 punts
qualificació i dedicació i pla de formació de l'equip, fins a
10 punts.

•

Descripció dels sistemes d'avaluació i seguiment de les 2,5 punts
activitats, fins a 5 punts

TOTAL

87,5 punts

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.

RESOLUCIO
Per tant, resolc:
Primer. - Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per la Sra. Marta Barretina Ginesta per tractarde de l'única oferta presentada, complir amb els requisits exigits i no superar el tipus de licitació.
Segon.- Requerir la Sra. Marta Barretina Ginesta 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Còpia compulsada del DNI i del títol de diplomatura en fisioteràpia
Certificat de col.legiació
Documentació acreditativa del volum anual de negocis en els darrers tres anys conclosos i que
referit a l'any de major volum de negoci haurà de ser almenys una vegada i mitja el valora anual mig
del contracte (15.552,00€).
Una relació dels principals serveis prestats en els darrers cinc anys relacionats amb l'objecte del
contracte, que inclogui import, dates i destinatari públic o privat d'aquests.
Certificats d'execució d'almenys tres serveis de característiques similars
Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil
Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per import de 952,56€

Tercer.- Sotmetre la present resolució a la ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que se
celebri.
Figueres, 3 de febrer de 2016
L'Interventor,

Ernest Ruiz Garcia
El president,

En dono fe
La secretària accidental,

Ferran Roquer i Padrosa

Francesca Falcó i Roig

R/N:07/CC/am (Núm. Exp.: 2016/189)

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 resolució d'aprovació del projecte "Fem Ocupació per a Joves"
Fets
En data 1 de desembre de 2015 (RE 2015/10007) es va rebre la resolució d'aprovació del projecte Fem
Ocupació per a Joves de la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de 26 de novembre de 2015,
amb un finançament aprovat de 88.000,00 €.
Fonaments de dret
Llei estatal 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 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (TRLMRLC).
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització
comarcal de Catalunya (TRLOCC).
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL).
Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, i s’obre la convocatòria per a
l’any 2015 i la convocatòria anticipada per al 2016,
Resolució d'aprovació del projecte “Fem Ocupació per Joves” de la directora del Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya de data 26 de novembre de 2015.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Acceptar la subvenció (FOJ-24-2015) del projecte Fem Ocupació per a Joves del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya de 26 de novembre de 2015, segons la resolució d'aprovació que s'adjunta com a
document annex, d'import 88.000,00€
Segon.- Consignar l'ingrés de 88.000,00€ a l'aplicació pressupostaria 65.45006.
Tercer.- Facultar al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur a terme el present acord.

Quart.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i a l'àrea
d'Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Figueres, 16 de febrer de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

R/N:13/MT/ama (Núm. Exp:2016/195 )

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys per a la gestió del servei de menjador escolar a l'Escola Les Salines,
de Maçanet.
Fets
- Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 14 de juliol de 2014, les competències delegades de
la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de l'Alt Empordà.
- Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/17922014 de 24 de juliol relatius a la
Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l'Alt Empordà quant a la
gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals explicita l'organització del transport escolar i el
finançament per la prestació de serveis.
- Atès que en data 1 de setembre de 2015 l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys ha sol·licitat poder portar la
gestió del menjador escolar de l'escola de Les Salines.
- Aquest conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2017
- Atès l'informe de la Cap d'Àrea dels Serveis de cultura i educació segons el qual proposa l'aprovació del
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys per a la gestió del servei de menjador escolar a l'Escola Les Salines, de Maçanet de Cabrenys.
Fonaments de dret
• Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els Consell Comarcal
poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
• 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.
• Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents públics de titularitat
del Departament d'Ensenyament.
• 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 14 de juliol de 2014.
• 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, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de
Maçanet de Cabrenys per a la gestió del servei de menjador escolar a l'Escola Les Salines, de Maçanet de
Cabrenys.
Segon.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per

executar el present acord.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió que tingui lloc.
Quart.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb el que preveu
l'article 309 del ROAS.
Cinquè.- Publicar aquest acord, així com el text íntegre del conveni al DOGC, tal com preveu l'article 110.3
de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de
Catalunya
Sisè.- Donar-ne trasllat a l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys i a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, 16 de febrer de 2016
La consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

