DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal.Aixecament de la suspensió de la tramitació
Fets
La Junta de Govern, en sessió de data 22 de novembre de 2016, va aprovar l'expedient de contractació del
servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal, va aprovar els plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars reguladors del contracte i va disposar convocar la licitació.
L'anunci de licitació es va publicar al BOP i al perfil del contractant en data 14 de desembre de 2016 i el
termini de presentació de proposicions finalitzava el dia 29 de desembre a les 14:00 h.
Per decret de presidència de data 21 de desembre de 2016 es va suspendre la tramitació de l'expedient de
contractació fins a disposar de la informació requerida a l'actual prestador del servei i relativa a la distribució
de les hores del personal susceptible de subrogació en els dos lots en què es divideix el contracte.
En data 22 de desembre de 2016 l'empresa MULTIANAU SL, actual prestadora del servei, ha facilitat la
informació referent a les hores de servei que es dediquen a cada lot.
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:
Primer.- Aixecar la suspensió de la tramitació de l'expedient de contractació del servei de neteja de les
dependències del Consell Comarcal
Segon.- Publicar al perfil del contractant la informació facilitada per l'empresa adjudicatària i relativa a les
hores de prestació del servei a cadascun dels lots.
Tercer.- Publicar, així mateix, al BOP i al perfil del contractant la represa del termini de presentació
d'ofertes, que serà de quinze dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació del corresponent
edicte.
Quart.- Sotmetre el present decret a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que se celebri.
Figueres, 28 de desembre de 2016
El president,

En dono fe
La secretària accidental,

Ferran Roquer Padrosa

Pilar Arbat i Planells

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 de les xarxes socials del Consell Comarcal.Requeriment de documentació oferta més avantatjosa.
Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 2 de novembre de 2016 es va aprovar l'expedient de contractació del
servei de gestió de les xarxes socials del Consell Comarcal, 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 obert i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions es van presentar les ofertes següents: Sergio Garcia Garcia;
BeCOM Serveis de Comunicació SCP; Minimilks, Marketing and Branding SL; Bocfilms i Estudi de
Comunicació Intus SL.
La Mesa de Contractació, reunida en data 21 de desembre de 2016 va proposar l'adjudicació del contracte a
l'empresa BeCOM Serveis de Comunicació SCP per tractar-se de l'oferta més avantatjosa.
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, aquesta Presidència proposa a la la Junta de Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Requerir l'empresa BeCOM Serveis de Comunicació SCP perquè en el termini de deu dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la notificació del present acord presenti la documentació que tot seguit s'indica,
amb l'advertiment que en cas contrari s'entendrà que ha retirat la seva oferta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Original o còpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat
Original o còpia compulsada de l'escriptura que acrediti la representació del signant de la proposició.
Certificats acreditatius d'haver realitzat, com a mínim, dos contractes de gestió de
xarxes socials en els darrers cinc anys.
Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries
Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i del rebut en vigor
Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 484,00€
Justificant d'haver abonat les despeses de l'anunci de licitació per import de 47,52€

Figueres, 3 de gener de 2016
El President,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ferran Roquer i Padrosa

Francesca Falcó i Roig

