
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a Expedient relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de PONTÓS per a la prestació del servei de recollida de vehicles
abandonats i fora d’ús.

Fets

1. Atès que  és interès dels ajuntaments de la comarca de l’Alt Empordà portar a terme la
prestació  del  servei  de  recollida  de  vehicles  abandonats  i  fora  d’ús  que  tinguin  el
tractament de residus sòlids urbans (RSU).

2. Atès  que  en  no  disposar  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  d’instal·lacions
adequades ni dels mitjans tècnics necessaris per a la prestació del servei, la recollida, el
dipòsit i el desballestament dels vehicles s’encomanaran a l’empresa Trans-grues Font
S.L., adjudicatària del servei segons acord pres pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà en la seva sessió ordinària de 8 de maig de 2012.

3. Atès que el  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà ha establert  un protocol  per donar
suport a les sol·licituds de prestació del servei de recollida de vehicles abandonats i fora
d’ús (RSU) als ajuntaments que ho sol·licitin.

4. Atès  que  el  6  de novembre  de  2006 el  Consell  Comarcal  va  aprovar  el  model  de
conveni tipus per a la delegació del servei de recollida de vehicles abandonats i fora
d'ús a la comarca.

5. Atès que l’Ajuntament de PONTÓS està interessat a utilitzar aquest servei ofert  pel
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i a signar el conveni.

Fonaments de dret

- Llei 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.

- Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text articulat de la
Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a motor i seguretat vial.

- Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva
vida útil.

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.
- Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, reguladora de residus.
- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús (DOGC núm.

2495 – 04/08/1999).
- Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva

vida útil (BOE núm. 3, de 3-1-2003).
- Ordre INT/624/2008, de 26 de gener, per la qual es regula la baixa electronica dels

vehicles descontaminats al final de la seva vida util (BOE núm. 60, de 10.03.2008).
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Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:

ACORD

Primer.- Aprovar  el  conveni  annex  per  a  la  prestació  del  servei  de  recollida  de  vehicles
abandonats i fora d’ús que tinguin el tractament de residus sòlids urbans (RSU) que subscriuen
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de PONTÓS.

Segon.- Facultar indistintament el president, i el gerent, perquè realitzin tants actes i gestions
com calgui per executar el present acord.

Tercer.-  Donar-ne coneixement a l’Ajuntament de PONTÓS i a l’empresa TRANS-GRUES
FONT, S.L., en la seva condició d’adjudicatària del servei de recollida de vehicles abandonats
fora  d’ús  que tinguin el  tractament  de residus sòlids  urbans (RSU),  segons acord comarcal
plenari de 8 de maig de 2012.

Figueres, 26 d'abril de 2014

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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 subvenció del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio  Ambiente  del  programa  PIMA  RESIDUOS  2015  per  al  projecte  d'implantació  de
recollida selectiva de FORM a la comarca.-

Fets

L'Àrea  de  Medi  Ambient  del  Consell  Comarcal  va  iniciar  l'any  2006  una  prova  pilot
d'implantació  del  compostatge  casolà  en  10  municipis  de  la  comarca.  A partir  de  l'èxit  de
l'experiència,  i  a  mesura  que  han  anat  sortint  convocatòries  d'ajuts  de  l'ARC  per  aquest
concepte, s'ha anat ampliant el nombre de municipis de la comarca que utilitzen el compostatge
casolà com a via de gestió única o complementària de la matèria orgànica. En l'actualitat són 43
els  municipis  que  han  signat  conveni  amb  el  Consell  Comarcal  per  a  la  implantació  del
compostatge casolà i la majoria d'ells també utilitzen el servei de seguiment que ofereix l'Àrea
de Medi Ambient. En total s'han col·locat més de 1.000 compostadors a la comarca a través del
servei comarcal.

En  data  6  de  maig  de  2015  l'Agència  de  Residus  de  Catalunya  va  comunicar  per  correu
electrònic als ens locals de Catalunya que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente  (MAGRAMA)  havia  informat  de  l'aprovació  dels  criteris  de  repartiment  de  fons
econòmics provinents del "Plan de Impulso al Medio Ambiente" (PIMA) per a actuacions, entre
d'altres, del foment de la recollida selectiva de la FORM i del compostatge dels bioresidus. 

Des dels serveis tècnics de l'Àrea de Medi Ambient  del Consell Comarcal es va redactar el
Projecte  d'implantació  de  la  recollida  selectiva de la  FORM a la comarca ,  el  qual  pretén
implantar la recollida selectiva d'aquesta fracció en 23 municipis, seguint els següents criteris:

• Municipis que hagin delegat la recollida selectiva de la FORM al Consell Comarcal.
• Que tinguin entre 500 i 6.000 habitants. 
• Municipis  que,  per  la  seva  situació,  tinguin  possibilitat  d'incorporar-se  en  rutes  de

recollida considerades "eficients".
• Aquells municipis rurals als quals la implantació del compostatge casolà o comunitari

com a via de gestió única de la FORM no sigui possible.

El projecte suma un total de 1.145.380,95 €, (IVA inclòs) dels quals, atenent-nos als criteris
aprovats pel PIMA, se'n van sol·licitar 706.158,00 al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, mitjançant acord de Junta de Govern del Consell Comarcal de 26 de maig de
2015.

L'Agència  de Residus de Catalunya  ha comunicat  al  Consell  Comarcal  que el  Ministeri  ha
determinat l'import susceptible de finançament d'acord amb els criteris d'elegibilitat i que ha
resultat l'atorgament d'una subvenció de 284.511,87 € d'acord amb el projecte presentat.
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Tenint en compte l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en
data 18 d'abril de 2016, el qual conclou que és d'interès del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
d'acceptar  l'esmentada  subvenció  així  com  realitzar  les  modificacions  necessàries  en  el
pressupost vigent per tal de permetre l'ingrés i les despeses previstos.

Fonaments de dret

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• 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).
• 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).
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot  això,  el conseller  delegat  de l'Àrea de medi  ambient  proposa a la Junta de Govern,
l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.  - Acceptar  la  subvenció  de  284.511,87  € atorgada  pel  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en el marc del projecte PIMA RESIDUOS 2015, relativa a la
línia d'actuació FOMENTO DEL COMPOSTAJE, per al projecte d'implantació de la recollida
selectiva de la FORM a la comarca.

Segon.  - Consignar l'ingrés  de  284.511,87 € a l'aplicació pressupostària d'ingressos núm.  45
42090  (MAGRAMA  subvenció  recollida  selectiva  FORM  2015)  del  vigent  pressupost  del
Consell Comarcal.

Tercer.- Notificar  el  present  acord  a  l'Agència  de  Residus  de  Catalunya  així  com a  l'àrea
d'Intervenció del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

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

Figueres, 26 d'abril de 2016

El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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 subvenció del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio  Ambiente  del  programa  PIMA  RESIDUOS  2015  per  al  projecte  de  clausura  i
desgasificació de la Fase IV de l'Abocador

Fets

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, com a titular de l'Abocador comarcal, va presentar a
maig  de 2015 sol·licitud de subvenció al  Ministerio  de Agricultura,  Alimentación y Medio
Ambiente  per concórrer  a la convocatòria 2015 en el  marc  del  projecte  PIMA RESIDUOS
relativa a la línia d'actuació VERTEDEROS.

La subvenció es va sol·licitar a través de l'Agència de Residus de Catalunya, per al Projecte de
clausura i desgasificació de la Fase IV (sectors 2 i 3) del Dipòsit controlat de residus de l'Alt
Empordà, amb un pressupost de 513.889,45 €.

En data 7 de març de 2016, el Consell Comarcal va rebre comunicat de l'Agència de Residus de
Catalunya a través del qual s'informava que el Ministeri d'Agricultura havia previst l'atorgament
de 46.302,00 € per al projecte esmentat. Aquesta resolució restava supeditada a què el Consell
Comarcal presentés una declaració de l'òrgan competent per la qual l'ens local es comprometia a
finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció atorgada. 

El Consell Comarcal, a 23 de març de 2016, va trametre la certificació requerida a l'Agència de
Residus.

Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient  del Consell  Comarcal  de data 20
d'abril, el qual conclou que tenint en compte aquests antecedents i que cal executar les obres
objecte de subvenció,  és d'interès del  Consell  Comarcal  d'acceptar-la,  així  com realitzar  les
modificacions necessàries en el pressupost vigent  per tal  de permetre l'ingrés i  les despeses
previstos.

Fonaments de dret

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• 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).
• 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).
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Per tot  això,  el conseller  delegat  de l'Àrea de medi  ambient  proposa a la Junta de Govern,
l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.  - Acceptar  la  subvenció  de  46.302,00 € atorgada  pel  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en el marc del projecte PIMA RESIDUOS 2015, relativa a la
línia  d'actuació  VERTEDEROS,  per  al projecte  de  clausura  i  desgasificació  de  la  Fase  IV
(sectors 2 i 3) del Dipòsit controlat de residus de l'Alt Empordà.

Segon.  - Consignar  l'ingrés  de  46.302,00  € a  l'aplicació  pressupostària  d'ingressos  núm.  45
42091  (MAGRAMA  subvenció  clausura  i  desgasificació  Fase  IV  Abocador)  del  vigent
pressupost del Consell Comarcal.

Tercer.- Notificar  el  present  acord a  l'Agència  de Residus de Catalunya  així  com a l'Àrea
d'intervenció del Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

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

Figueres, 26 d'abril de 2016

El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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 subvenció exclosa de concurrència pública, concedida per
la Diputació de Girona per tasques relacionades amb les polítiques socials d'habitatge del servei
comarcal per a l'any 2016.

Fets

ATÈS que l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal està cobrint l’atenció de la ciutadania de
tota la comarca, la qual cosa significa, que atén als 68 municipis que conformen la comarca de
l’Alt Empordà  per tal de resoldre els seus dubtes, realitzar diverses peticions d’informació i
assessorament en matèria d’habitatge, així com per la tramitació dels ajuts al lloguer, cèdules
d’habitabilitat, expedients de rehabilitació.

ATÈS que la  Diputació de Girona   vol  donar  suport  econòmic  als  serveis  comarcals   que
treballem amb programes socials creant una  subvenció a tal efecte.

ATÈS que dita subvenció  facilita el desenvolupament d’aquestes actuacions a tot el territori de
la nostra demarcació.

ATÈS que en data 23 de febrer de 2016 es va sol·licitar la subvenció, per un import de 14.180€
a través  de la  convocatòria  oberta  per  a  l'any 2016 de  Sol·licitud de subvenció exclosa de
concurrència pública.

ATÈS que  en  data  03  de  març  de  2016 l'Organisme  de  l'Àrea  de  Cooperació  Local  de  la
Diputació de Girona, emet resolució en la qual atorga al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
l'import sol·licitat de 14.180 euros per tasques relaciones amb les polítiques socials d'habitatge
del Consell Comarcal per a l'any 2016.

Fonaments de dret

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

• 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).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

Primer.- Acceptar la concessió de la subvenció concedida per la Diputació de Girona destina a
tasques relacionades amb les polítiques socials d'habitatge del servei comarcal per a l'any 2016,
per un import total de 14.180 euros, que anirà a la partida 25.45000, del pressupost d'ingressos
de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal per a l'exercici de l'any 2016.

Segon.- Donar-ne coneixement a l'àrea administrativa d'Intervenció de Fons d'aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes de seguiment d'allò acordat.

Tercer.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
M. Marcè i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar aquests
acords.

Figueres, 26 d'abril de 2016

El conseller delegat de l'àrea d' Habitatge

Pere Casellas i Borrell

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis professionals de direcció tècnica de l'abocador
comarcal.- a) Rectificació de l'acord adoptat en data 19 d'abril de 2016. b).- Adjudicació.- 

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal,  en sessió de data 19 d'abril de 2016, va adoptar
l'acord  que  seguidament  es  transcriu,  relatiu  a  l'adjudicació  del  contracte  de  serveis
professionals de direcció tècnica de l'abocador comarcal:

«Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 26 de gener de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació dels serveis professionals de direcció tècnica de l'abocador 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 sense publicitat.

L'esmentat acord va ser modificat per la mateixa Junta de Govern de data 9 de febrer de 2016
atès que s'havia detectat un error material en el text de l'acord en relació al preu de licitació.

Es va sol.licitar oferta a les empreses EP Enginyeria Grup 7 SL; Tràmit, Serveis d'Enginyeria i
GECSA i es va anunciar la licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal.

Durant el termini de presentació de proposicions van  presentar oferta les empreses Barrau
Enginyers Consultors SLU; Gecsa, Ingeniería y Obras SA; EP Enginyeria Grup 7 SLP; Jordi
Colomé Dalmau (Tràmit), Getinsa-Payma SL i Grup Solucions Manresa SL.

La cap de l'àrea de Medi  Ambient  ha emès l'informe de data 7 de març de 2016 amb la
valoració de les ofertes presentades i en aplicació dels criteris  establerts a la clàusula 12ena.
del plec  els  ha atorgat la puntuació següent:

J.  Colomé  Dalmau
(Tràmit)

EP  Enginyeria
Grup 7 SLP

Barrau
Enginyers  

GETINSA-
PAYMA

Grup Solucions
Manresa

a) Criteris avaluables automàticament (80 punts)

a.1.) Oferta econòmica, fins a 60 punts

41,4 punts 48,56 punts 60 punts 55,2 punts 52,4 punts

a.2) Nombre de visites mensuals a l'abocador, fins a 10 punts

2,3 punts 9,23 punts 9,23 punts 4,6 punts 10 punts
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a.3) Disponibilitat i temps de resposta i arribada a les instal.lacions per incidències, fins a 10 punts

2,5 punts 10 punts 10 punts 5 punts 10 punts

b) Criteris subjectes a judici de valor (60 punts)

b.1. Planificació i organització de les tasques a realitzar, fins a 20 punts

1 punt 18 punts 10 punts 5 punts 13 punts

b.2) Proposta de contingut i lliurament d'informes de seguiment, fins a 20 punts

12 punts 18 punts 6 punts 4 punts 17 punts

b.3) Protocols de comunicació ordinaris i en casos d'emergència, fins  a 10 punts

2 punts 10 punts 5 punts 0 punts 5 punts

b.4) Protocol per a la resolució de tràmits administratius, fins a 10 punts

2 punts 10 punts 5 punts 0 punts 5 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

61,2 punts 123,79 punts 106,23 punts 73,8 punts 107,4 punts

La Junta de Govern, en sessió de data 22 de març de 2016, va acordar requerir l'empresa EP
Enginyeria  Grup  7  SLP,  en  haver  presentat  l'oferta  més  avantatjosa,  perquè  presentés  la
documentació a què fa referència la clàusula 14ena. del plec i perquè acredités la constitució
de la garantia definitiva per import de 2.340,00€.

L'empresa EP Enginyeria Grup 7 SLP ha donat compliment al referit requeriment

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 Medi Ambient proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent

ACORD

Primer.  -Adjudicar el  contracte dels serveis professionals  de direcció tècnica de l'abocador
comarcal a favor de l'empresa EP Enginyeria Grup 7 SLP, amb CIF B17345679, representada
pel Sr. Martí Corominas Blanch, amb NIF 40428399B, pel preu anual de quinze mil sis-cents
euros (15.600,00€), IVA exclòs, per tractar-se de l'oferta més avantatjosa.

La durada del contracte serà de tres anys a comptar des de la data de la seva signatura
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Segon.  - Disposar  la  despesa  derivada de  la  present  contractació corresponent  a  l'exercici
2016, per un import màxim de 18.876,00, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 44.1623.22710
del pressupost.

Tercer.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Quart.- Donar  trasllat  del  present  acord als  licitadors  i  a  l'àrea d'Intervenció del  Consell
Comarcal.»

S'ha comprovat amb posterioritat que en l'adopció del referit acord s'havia omès fer referència a
l'informe emès per la Secretaria del Consell Comarcal en data 3 de març de 2016 i en el qual
s'informava  sobre  la  procedència  d'excloure  del  procediment  de  licitació  l'empresa  GECSA
Ingeniería y Obras SA atès que la seva oferta econòmica superava el tipus de licitació.

D'acord amb l'article 151.4 del TRLCSP la notificació de l'adjudicació haurà d'expressar, pel
que fa als licitadors exclosos del procediment, les raons per les quals no s'ha admès la seva
oferta.

L'article 105.2 de la Llei 30/92, permet a les administracions públiques rectificar en qualsevol
moment els errors materials, aritmètics o de fet dels seus actes

Fonaments de dret 

- Llei  30/92,  de 26 de novembre,  de règim jurídic de les administracions públiques i  del
procediment administratiu comú.

- 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 Medi Ambient proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Rectificar l'acord de la Junta de  Govern de data 19 d'abril de 2016, el qual quedarà
redacta en els termes  següents:

Primer.- Declarar exclosa de la licitació l'oferta presentada per l'empresa GECSA Ingeniería y
Obras SA atès que la seva proposta supera el preu tipus de licitació. 

Segon.-   Adjudicar  el  contracte  dels  serveis  professionals  de  direcció  tècnica  de  l'abocador
comarcal a favor de l'empresa EP Enginyeria Grup 7 SLP, amb CIF B17345679, representada
pel Sr. Martí Corominas Blanch, amb NIF 40428399B, pel preu anual de quinze mil sis-cents
euros (15.600,00€), IVA exclòs, per tractar-se de l'oferta més avantatjosa.
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La durada del contracte serà de tres anys a comptar des de la data de la seva signatura

Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2016,
per un import  màxim de 18.876,00, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 44.1623.22710 del
pressupost.

Quart.- Requerir l'adjudicatari  perquè en el termini  de quinze dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Cinquè.- Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l'àrea  d'Intervenció  del  Consell
Comarcal.»

Figueres, 26 d'abril de 2016

El conseller delegat de l'àrea 
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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 contractació dels serveis d'allotjament i  manteniment dels llocs web i
aplicacions on line de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal.- Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de desembre de 2015 es va aprovar l'expedient de
contractació dels serveis d'allotjament i manteniment dels llocs web i aplicacions on line de
l'àrea de medi ambient 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 sense publicitat.

Es va sol.licitar oferta a les empreses/ professionals següents: Lorena Capel; Jaume Escudé,
aplicacions informàtiques i l'Òmnimàtica, Serveis informàtics,  i es va anunciar la licitació en el
perfil del contractant del Consell Comarcal.

Durant  el  termini  de  presentació  de  proposicions  van  presentar  oferta  les  empreses  Ilimit
Comunicacions SL, ITGLOBAL SL i la Sra. Lorena Capel Hernández.

La cap de l'àrea de Medi Ambient ha emès l'informe de data 7 de març de 2016 amb la valoració
de les ofertes presentades i en aplicació dels criteris  establerts a la clàusula 12ena. del plec  els
ha atorgat la puntuació següent:

Lorena
Capel

ILIMIT ITGLOBAL

A. Criteris avaluables  de forma automàtica, fins a 70 punts

• Oferta econòmica, 60 punts 41,56 60 46,5

• Temps de resolució d'incidències, 10 punts 10 10 10

B. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 30 punts

• Proposta  de  capacitat  d'emmagatzematge  de
base de dades, 5 punts

5 5 5

• Manteniment  de webs i  aplicacions on line,  5
punts

5 1 1

• Proposta  d'actualitzacions  en  relació  als
sistemes existents al mercat, 5 punts

5 0 0

• Millores en el servei, 15 punts

-  Per actualitzacions de hardware, 5 punts 5 0 0
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-  Mesures  per  incrementar  el  rendiment  del
sistema, 5 punts

4 1 1

-  Mesures  per  facilitar  la  utilització  de  les
aplicacions      pels usuaris, 5 punts

5 2 2

PUNTUACIO TOTAL 80,56 79 65,5

La Junta de Govern, en sessió de 22 de març de 2016, va acordar requerir la Sra. Lorena Capel,
en haver presentat l'oferta més avantatjosa, perquè aportés la documentació a què fa referència
la clàusula 14ena.del plec i perquè acredités la constitució de la garantia definitiva per import de
1.790,00€.

La Sra. Lorena Capel ha donat compliment al referit requeriment

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 Medi Ambient  proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent 

ACORD:

Primer.-  Adjudicar  el  contracte  dels  serveis  d'allotjament  i  manteniment  dels  llocs  web i
aplicacions on line de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal a favor de la Sra. Lorena
Capel  Hernández,  amb  DNI  núm.  45470682G,  per  un  import  anual  de  vuit  mil  nou-cents
cinquanta euros (8.950,00€), IVA exclòs,  per haver presentat l'oferta més avantatjosa.

La durada del contracte serà de quatre anys a comptar des de la data de la seva signatura

Segon.-  Disposar la despesa de la present contractació corresponent a l'exercici de 2016, per un
import màxim de 8.950,00€, amb càrrec a l'aplicació 45.1621.22710 del pressupost.

Tercer.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Quart.- Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l'àrea  d'Intervenció  del  Consell
Comarcal.

Cinquè.- Autoritzar  la  presidència  perquè  realitzi  tants  actes  i  gestions  com calguin  per  a
l'execució del present acord.
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Figueres, 26 d'abril de 2016

El conseller delegat de l'àrea  
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació del servei d'atenció psicològica  a individus adults i a famílies i
a  dones  adultes  en  situació  de  violència.  Requeriment  de  documentació  a  l'oferta  més
avantatjosa

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de març de 2016 es va aprovar l'expedient  de
contractació del servei d'atenció psicològica a individus adults i a famílies i dones en situació de
violència, 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 sense publicitat.

Es  va  sol.licitar  oferta  als  professionals  següents:  Mònica  Borrelles  Ferré,  Antoni  Vives
(Identitats) i Fundació  IRES  i es va anunciar la licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal.

Durant el termini de presentació de proposicions s'han presentat dues ofertes: Mònica Borrelles
Ferré i Solutia Global Health Solutions.

La directora tècnica de l'àrea Benestar ha emès l'informe de data 22 d'abril de 2016, amb la
valoració de les ofertes presentades i en aplicació dels criteris  establerts a la clàusula 12ena. del
plec  li  ha atorgat la puntuació següent:

Mònica
Borrelles

 SOLUTIA

A. Criteris avaluables  de forma automàtica, fins a 60 punts

• Oferta econòmica, 60 punts 57,77 punts 60 punts

B. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 30 punts

• Descripció  de  l'organització,
funcionament, metodologia  i intervenció en
funció dels àmbits d'intervenció,  fins a 24
punts 

• Organització,  8
punts
• Funcionament,  8
punts
• Metodologai,  8
punts

8 punts
7 punts
7 punts

5 punts
5 punts
6 punts

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

7 punts 9 punts

• Descripció dels sistemes d'avaluació i seguiment de les activitats 5 punts 4 punts
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PUNTUACIO TOTAL 91,77 punts 89 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.

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

ACORD:

Primer. - Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per la Sra. Mònica Borrelles
Ferré  per haver obtingut la major puntuació.

Segon.-   Requerir  la Sra. Mònica Borrelles Ferré 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, s'entendrà que ha retirat la seva oferta:

- Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
- Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de  1.422,96€

Figueres, 26 d'abril de 2016

El conseller delegat de l'àrea
de Serveis Socials

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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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 d'atenció psicològica a adolescents i dones adultes
en situació de violència.- Requeriment de documentació a l' oferta més avantatjosa.- 

Fets

Per  acord  de la  Junta  de Govern  de  data  8 de març  de 2016 es  va aprovar  l'expedient  de
contractació  del  servei  d'atenció  psicològica  a  adolescents  i  a  dones  adultes  en  situació  de
violència, 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 sense publicitat.

Es va sol.licitar oferta als professionals següents: Àlex Araujo Torroella, Judith Roig i Javier
Wilhem-Mediacion y Convivencia, i es va anunciar la licitació en el perfil del contractant del
Consell Comarcal.

Durant el termini de presentació de proposicions només ha presentat oferta el Sr. Àlex Araujo
Torroella.

La directora tècnica de l'àrea Benestar ha emès l'informe de data 22 d'abril de 2016, amb la
valoració de les ofertes presentades 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, 60 punts 60 punts

B. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 30 punts

• Descripció  àmplia  i  detallada  de  l'organització,
funcionament,  metodologia   i  intervenció en funció
dels àmbits d'intervenció, fins a 24 punts 

• Organització, 8 punts
• Funcionament, 8 punts
• Metodologai, 8 punts

2 punts
7 punts 
5 punts 

• Relació dels recursos humnas adscrits al servei, amb qualificació i dedicació.
Pla de formació de l'equip, fins a 10 punts

8 punts

• Descripció dels sistemes d'avaluació i seguiment de les activitats 6 punts

PUNTUACIO TOTAL 88 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.
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- 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 Serveis Socials proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent 

ACORD:

Primer.-  Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada pel Sr. Àlex Araujo Torroella,
per tractar-se de l'única oferta presentada,  complir els requisits exigits i no superar el tipus de
licitació.

Segon.- Requerir el  Sr. Àlex Araujo Torroella 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, s'entendrà que ha retirat la seva oferta:

- Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
- Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de  1.358,25€

Figueres, 26 d'abril de 2016

El conseller delegat de l'àrea 
de Serveis  Socials,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA  DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació del servei de nuclis d'habitatges d'inclusió social.- a) Aprovació
de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.- 

Fets

La cap de l'àrea de Benestar Social ha emès informe de data 1 d'abril de 2016 justificatiu de la
necessitat  de  contractació  del  servei  de  nuclis  d'habitatges  d'inclusió  social  del  Consell
Comarcal per a persones amb risc greu d'exclusió social.

L'aprovació per la Unió Europea en data 26 de febrer de 2014 de la Directiva 2014/24/UE, sobre
contractació pública, el termini de transposició de la qual finalitzava el 18 d'abril de 2016, ha
comportat que, en no haver-se efectuat la transposició esmentada per la nova Llei de Contractes
del Sector Públic, molts dels seus continguts ja són d'aplicació directa des del proppassat 18
d'abril. Això no obstant, i pel que fa a la utilització del procediment negociat sense publicitat per
raó de la quantia, la Junta Consultiva de l'Estat ha considerat a la seva Recomanació  de data 15
de març de 2016 sobre l'aplicació de la Directiva ja esmentada, que aquest supòsit d'aplicació
del procediment negociat sense publicitat continua essent d'aplicació per estar sempre referit a
contractes de valor estimat inferior als llindars comunitaris.

S'han  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei.

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).

- Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat de data 15 de
març de 2016, sobre l'aplicació de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública.

Per tot  això, el conseller  delegar de l'àrea de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent
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ACORD

Primer.- Aprovar,  d'acord  amb  allò  disposat  a  l'article  110  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient
de contractació administrativa que té per objecte la contractació del servei de nuclis d'habitatges
d'inclusió social.

Segon.-  Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques, adjunts a la proposta, reguladors de la contractació de l'esmentat servei.

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte, per procediment negociat sense
publicitat,  d'acord  amb  allò  previst  a  l'article 169  i  següents  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de
licitació és de 30.000,00€, IVA exclòs.

La durada del contracte serà d'un any a comptar des de la data de la seva signatura i es podrà
prorrogar per un període d'un any.

Quart.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 16.500,00€, que inclou l'IVA, amb càrrec a l'aplicació 40.2311.22730
del pressupost.

Cinquè.-  Sol.licitar  oferta  a  les  següents  empreses,  capacitades  per  a  la  realització  de  les
prestacions objecte del contracte:

• FUNDACIÓ SERGI,  Pl. Lluís Compnays, 12, 17003 GIRONA
• SUARA COOPERATIVA, Rda Universitat, 22, B, 2a., 08007 BARCELONA
• ONG TALLERS, c. Nou, 39, 1r., 1a, 17600 FIGUERES

Sisè.- Anunciar,  així  mateix,  la  present  licitació  en  el  perfil  del  contractant  del  Consell
Comarcal

Setè- Obrir un termini de recepció de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del dia
següent al de la recepció de la invitació a participar a la licitació.

Vuitè.- Donar trasllat del present acord a les empreses esmentades, juntament amb una còpia
del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com a
l'àrea d'Intervenció de Fons del Consell Comarcal

Novè- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord. 

Figueres, 26 d'abril de 2016
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El conseller delegat de l'àrea 
de Serveis Socials,

Àlex Hernández González

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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