
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació de la modificació del contracte del Lot 7 per al curs 2017-2018
de la concessió del servei de menjador escolar i monitoratge a la comarca de l’Alt Empordà
(expedient 2017/539).- 

Fets

1. Contracte de la concessió del servei de menjador escolar i monitoratge a la comarca de l'Alt
Empordà  (expedient  2017/539)  lot7,  adjudicat  a  l’empresa  Serhs  Food  Area  SL,  amb CIF
B59803825, pel preu unitari de 5,29€ que més 0,53€, en concepte del 10% d’IVA, fan un total
de 5,82€, amb una baixa amb respecte al preu de licitació del 6,21%.

2. Informe emès per la responsable del contracte sobre la necessitat de modificar el contracte al
concórrer  la  causa  prevista  a  la  clàusula  7.3.a)  i  en  l'annex  F  apartat  b)  Incorporació  de
monitoratge complementari, fora de ratio, per atendre els alumnes  de necessitats Educatives
Especials que facin us del menjador i necessitin atenció personalitzada.

3. Els serveis competents del CCAE  han redactat la documentació tècnica de descripció de les
modificacions a introduir i la determinació dels preus a fixar degudament justificats.

4. La modificació suposa un increment del preu d’execució material de 1.400€ que, un cop
aplicats els percentatges de despeses generals, benefici industrial, baixa d'adjudicació i d'IVA,
suposen un increment del preu d’adjudicació de 1.260€, una vegada aplicada el percentatge de
baixa d’adjudicació de 6,21%.

5.  Consta  la  conformitat  del  contractista  amb  la  modificació  i  el  preus  proposat  per  la
responsable  del  contracte  i,  en  prova  de  la  seva  conformitat,  ha  signat  la  documentació
presentada.

6.  Vist l'informe favorable de la Cap dels Servies de Cultura i Ensenyament,  en el qual proposa
la  modificació  del  contracte  del  Lot  7   per  el  curs  2017-18 de  la  concessió  del  servei  de
menjador escolar i monitoratge a la comarca de l'Alt Empordà (expedient 2017/539)

Fonaments de dret

Primer.- És d’aplicació la normativa següent:

1. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic: articles 105, 106, 211, 234 i la disposició addicional segona, que
regulen la modificació del contracte .

2. El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei
de contractes de les administracions públiques i, en especial, l’article 97.2.
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3. El plec de condicions administratives particulars pel qual es regeix el contracte, en la seva
clàusula 7.3.a) i en l'annex F apartat b) Incorporació de monitoratge complementari, fora de
ratio, per atendre els alumnes  de necessitats Educatives Especials que facin us del menjador i
necessitin atenció personalitzada, recull la present causa de modificació del contracte.

Segon.-  D’acord  amb la  normativa  assenyalada,  els  contractes  del  sector  públic  només  es
podran modificar quan s'hagi previst en els plecs o en l'anunci de licitació o en els casos i amb
els límits previstos a l'article 107 del TRLCSP.

En la present contractació, en la documentació que la regeix, el PCAP en la seva clàusula 7.3.a)
i en l'annex F apartat b) Incorporació de monitoratge complementari, fora de ratio, per atendre
els alumnes  de necessitats Educatives Especials que facin us del menjador i necessitin atenció
personalitzada.  Aquesta  clàusula  preveu  la  modificació  del  contracte  i  estableix  de  forma
detallada, clara, precisa i inequívoca les condicions en què es podrà modificar i fixa com a límit
per a la modificació que no s'afecti un percentatge superior al 40% del preu del contracte. En els
anuncis de licitació també es va publicitar la possibilitat de modificació del contracte i el seu
valor estimat inclou l'import màxim de modificació.
Es compleixen, per tant, tots els requisits formals establerts per a la modificació.

Tercer.- En l'article 99.3 del Capítol II del Títol III del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic estableix que
es  procedirà  el  reajustament  de  la  garantia  quan,  com conseqüència  d'una  modificació  del
contracte, experimenta variació el preu del mateix, per tal de que guardi la deguda proporció
amb el preu modificat.

En el present cas, el modificat representa un increment 261,8€ de la garantia.

Quart.- L’òrgan competent per a l'aprovació de la modificació del contracte i per fixar els nous
preus a les noves partides d’obra és el Ple, per ser l'òrgan de contractació d’aquest contracte.

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

ACORD

Primer.- Aprovar la modificació del contracte del Lot 7 per el curs 2017-18 de la concessió del
servei de menjador escolar i monitoratge a la comarca de l'Alt Empordà (expedient 2017/539)
adjudicat a l’empresa Serhs Food Area SL, amb CIF B59803825, que consisteix en Incorporació
de monitoratge complementari, fora de ratio, per atendre els alumnes de Necessitats Educatives
Especials que facin us del menjador i necessitin atenció personalitzada a l'Escola Teresa de
Pallejà i que representa un increment del preu unitari de 0,20€ dia, quedant per tant fixat el preu
d’adjudicació del contracte de maig-juny pel curs 2017-18 de 1.425.838,40€ resultat d’afegir a
l’import d’adjudicació del contracte abans del modificar (1.424.438,40€ IVA exclòs), l’import
de la modificació amb la baixa resultant de la licitació (6,21%), es a dir, 1.260€, (IVA exclòs) la
qual cosa suposa un increment de 0,10%, respecte al preu d’adjudicació del contracte.
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Segon.- Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  1.400€  IVA  (inclòs)  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària  corresponent 35326322799 del pressupost de 2018.

Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa contractista pel seu coneixement i a efectes de
que en termini  de quinze dies  naturals  a  comptar  des  de la  data  de recepció de la  present
notificació, compleixi el que disposa l’article 99.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre qu aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic i formalitzi la
corresponent modificació del contracte en document administratiu de conformitat am el art. 219
del text legal precitat.

Quart.- Notificar el present acord als licitadors admesos a la licitació i publicar-la al perfil del
contracant i  al portal de la transparència del CCAE (art.13.1.e de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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

Sisè.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera sessió que
tingui lloc.

Setè.-  Comunicar aquest  acord a la responsable del contracte,   a  l’Àrea d'Ensenyament i  al
Departament d’Intervenció d'aquesta corporació.

Figueres, 10 d’abril de 2018

La consellera delegada de l’àrea d’Ensenyament

Intervingut i conforme, En dono fe,
L’Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la presentació de la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Girona al
programa  de  suport  a  projectes  de  promoció  agroalimentària  Girona  Excel·lent  Col·lectius
2018.- 

Fets

1. Atès  que el  2003,  es va atorgar  al  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà i  del  Baix  
Empordà, la marca de garantia Productes de l'Empordà

2. Atès que la marca de garantia neix per voluntat dels consells comarcals de l'Alt i el Baix
Empordà i un col.lectiu de productors, amb l'objectiu de personalitzar i reconèixer els 
productes  propis  de  l'Empordà  i  ajudar  a  promocionar  la  comercialització  i  venda  
d'aquests productes empordanesos.

3. Atès que la marca de garantia garanteix que tots els productes adherits són produïts o 
elaborats, transformats i envasat a l'Empordà, i segons les seves tradicions. A més a  
més, els productors també han de passar periòdicament els  controls d'un laboratori  
alimentari que en certifica la qualitat en les diferents fases del producte

4. Atès que a part de les actuacions de control, els consells comarcals a proposta de la  
Comissió Intercomarcal de Seguiment de la Marca realitzen una serie d'actuacions per 
promocionar aquests productes: actuacions de sensibilització, comunicació i promoció, 
que es materialitzen amb diferents suports, paper, digital, assistència a fires, signatura 
de convenis amb altres col·lectius (DO del vi, DO de l'oli, Igp Poma de Girona,  Cuina 
del Vent i Cuina de l'Empordanet) per difondre la marca i la gastronomia empordanesa, 
anuncis i reportatges a mitjans de comunicació, networkings, workshops i jornades de 
formació, entre altres.

5. Atès que la Diputació de Girona ha obert convocatòria per les subvencions al programa 
de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius.

6. Atès l’informe favorable de la Cap d’Àrea de Turisme.

Fonaments de dret

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

• 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).
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• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

• 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.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.

• Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions al programa de
suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent

ACORD

Primer.- Sol·licitar la subvenció de 3.000 € al programa de suport a projectes de promoció
agroalimentària  Girona  Excel·lent  Col·lectius  2018,  per  difondre  i  realitzar  formacions  per
potenciar els productes agroalimentaris de l’Empordà.

Figueres, 12 d’abril de 2018

El conseller delegat de l’àrea de Turisme,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo
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