
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Sessió núm. CGL2019/37
Caràcter:   Ordinari
Data:         29/10/2019
Horari:         17:00h a 17:10h

Consellers membres:

SÒNIA MARTÍNEZ JULI, presidenta

JOSEP MARIA BERNILS VOZMEDIANO
PERE MORADELL PUIG
VICTOR PUGA LÓPEZ
CARLES FORTIANA COSTA
AGUSTÍ BADOSA FIGUERAS
JOAN CANO YAÑEZ
JOSEP MARIA CERVERA PINART
JÚLIA GIL VILAR
ÀLEX HERNANDEZ GONZALEZ
ALFONS VILA CUADRADO

Gerent: Josep M Marcé Company

Secretari: Francisco Luis Muñoz Cameo

Excusen l'assistència

 No n’hi ha 

ORDRE DEL DIA
 

1. Lectura  i  aprovació,  si  s'escau,  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió  anterior
(22/10/19).-

2. Assumptes urgents.-

3. Precs i preguntes.-



1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
(22/10/19).-

Es  dóna  per  llegit  l’esborrany  de  l’acta  de  la  sessió  anterior,  corresponent  al  dia  22
d’octubre de 2019, del qual s’ha tramès còpia a tots els consellers membres de la Junta de
Govern. 

2.- Assumptes urgents.-

Prèvia la necessària declaració d'urgència, aprovada per unanimitat, es passa a deliberar
sobre els assumptes que l'han motivada, amb el resultat següent:

2.1- Expedient relatiu a la contractació dels  serveis d'elaboració i disseny d'una
relació  i   valoració  de  llocs  de  treball.-  a)  Aprovació  de  l'expedient. b)
Convocatòria de licitació.- (Exp.2019/1521).-
 
A continuació la Presidència cedeix la paraula al conseller delegat de l’àrea de Recursos
Humans, Sr.Víctor Puga, el qual explica la proposta següent, i la Junta de Govern acorda
aprovar-la per unanimitat:

"Fets

L’àrea de Recursos Humans del Consell Comarcal ha emès  informe memòria de data 14

d’octubre de 2019 en què s’informa favorablement la contractació dels serveis d’elaboració

i  disseny d’una relació  i  valoració  de  llocs  de  treball,  juntament  amb l’elaboració  d’un

mètode d’actualització i manteniment.

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent la contractació d’aquests serveis per tal

d’assolir els objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència pròpia, d’acord amb el  Reial

Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova la refosa de l’Estatut Bàsic de l’Empleat

Públic.

S’ha incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de

prescripcions tècniques.El plec de clàusules administratives particulars  ha estat informat

favorablement pels serveis jurídics de la corporació.



Existeix  crèdit  suficient  a  l’aplicació 22703920120 del  vigent  pressupost  del  Consell

Comarcal.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de

contractes de les administracions públiques.

• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de 30

d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.

• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació

pública.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Recursos Humans proposa a la Junta de

Govern  l'adopció del següents

ACORDS

Primer. Aprovar  l’informe memòria emès  per la cap de l’àrea de Recursos Humans en

data 14 d’octubre de 2019.

Segon. Iniciar l’expedient de contractació dels serveis per a l’elaboració i disseny d’una

relació i valoració de llocs de treball.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació dels serveis

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques reguladors del contracte

Cinquè. Convocar la licitació dels serveis d’elaboració i disseny d’una relació i valoració de

llocs de treball per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, amb un

pressupost base de licitació de 19.920,00€, que més 4.183,20€ en concepte del 21% d’IVA,

fa un total de 24.103,20€,  i una durada d’un any.



Sisè. Autoritzar  la despesa derivada de la present contractació  per un import total  de

24.103,20 € amb la periodificació següent:

Anualitat Import IVA exclòs IVA (21%) Import total

2019 1.660,00€ 348,60€ 2.008,60€

2020 18.260,00€ 3.834,60€ 22.094,60€

TOTAL 19.920,00€ 4.183,20€ 24.103,20€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà

amb càrrec a l’aplicació  22703920120 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa

resta  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  les  aplicacions

pressupostàries corresponents.

Setè. Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell

Comarcal per tal que en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la

data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per  a l’execució del present acord.

Novè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal."

3.- Precs i preguntes

No n’hi ha 

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, la Presidència agraeix l’assistència i aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. En dono fe.

Vist i plau
La  presidenta                                                               El secretari

Sònia Martínez Juli                                                         Francisco Luis Muñoz Cameo


