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 prevenció de drogodependències del Consell
Comarcal.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 25 d'abril de 2017 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de prevenció de drogodependències del Consell Comarcal; es van
aprovar el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars
reguladors del contracte i es va disposar convocar la licitació, per procediment obert i tramitació
ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions van presentar oferta l'Associació PDS,
Promoció i Desenvolupament Social, i l'entitat ATART, Serveis de Tractament Comunitari de
Salut.
La directora de l'àrea de Benestar ha emès informe amb la valoració de la documentació tècnica
continguda en el sobre núm. 2 de les ofertes presentades, d'acord amb els criteris d'adjudicació
avaluables mitjançant judici de valor establerts en el plec de clàusules administratives
particulars, i els ha atorgat la següent puntuació:
PDS, Promoció i ATART, Serveis de
Desenvolupament Tractament
Social
Comunitari de Salut
a) Proposta d'activitats de prevenció de
drogodependències en cadascun dels àmbits
d'actuació i idoneïtat, 30 punts
Idoneïtat de la proposta en relació als objectius i 5 punts
viabilitat tècnica, 10 punts

5 punts

Idoneïtat de la proposta en relació a la metodologia 10 punts
i implementació, 10 punts

5 punts

Idoneïtat de la proposta en relació al disseny de les 10 punts
activitats, 10 punts

5 punts

b) Descripció dels sistemes d'avaluació
seguiment de les activitats, 10 punts

i

Idoneïtat de la proposta d'avaluació en relació als 5 punts
objectius , instruments emprats i indicadors, 5 punts

2,5 punts

Idoneïtat de la metodologia (concreció d'eines, 2,5 punts
temporalitat, etc), 5 punts

2,5 punts

TOTAL

20,00 punts

32,50 punts

La Mesa de Contractació, reunida en data 7 de juny de 2017, prenent en consideració l'esmentat
informe, va acordar excloure de la licitació l'entitat ATART, Serveis de Tractament Comunitari de
Salut, per no haver assolit en la proposta tècnica el mínim de 25 punts que s'exigien en el plec de
clàusules administratives particulars, i va proposar l'adjudicació del contracte en favor de
l'Associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, per tractar-se de l'única oferta admesa a
licitació, complir els requisits tècnics i no superar el tipus de licitació.
Requerida l'Associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, perquè aportessin la
documentació a què fa referència la clàusula dotzena del plec de clàusules administratives
particulars, aquesta ha estat presentada en temps i forma.
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 proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Excloure de la licitació l'entitat ATART, Serveis de Tractament Comunitari de Salut,
per no haver assolit un mínim de 25 punts en la proposta tècnica presentada.
Segon.- Adjudicar el contracte del servei de prevenció de drogodependències del Consell
Comarcal a favor de l'Associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, amb CIF núm. G61017364, per un import de quinze mil sis-cents euros anuals (15.600,00€), IVA exempt, i per
una durada de dos anys a comptar des de l'endemà de la signatura del contracte, prorrogables
anualment fins a un màxim de dues pròrrogues.
Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2017
per un import màxim de 6.458,33€, amb càrrec a la partida 40.2311.22711 del pressupost.
Quart.- Requerir els adjudicataris perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la
notificació del present acord concorrin a formalitzar el contracte administratiu.
Cinquè.- Autoritzar la presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l'execució del present acord.

Figueres, 4 de juliol de 2017
El conseller delegat de l'àrea
de Benestar Social,

Àlex Hernández González
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

