JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a contractació dels serveis d'allotjament i manteniment dels llocs web i
aplicacions on line de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal.- Requeriment de
documentació.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 i professionals 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 5
base de dades, 5 punts

5

5

•

Manteniment de webs i aplicacions on line, 5 5
punts

1

1

•

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

als 5

0

0

•

Millores en el servei, 15 punts
- Per actualitzacions de hardware, 5 punts

5

0

0

- Mesures per incrementar el rendiment del 4
sistema, 5 punts

1

1

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

2

2

PUNTUACIO TOTAL

79

65,5

80,56

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.- Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per la Sra. Lorena Capel
Hernández, d'acord amb els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules
administratives particulars:
Segon.- Requerir la Sra. Lorena Capel Hernández 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:
-

-

Documentació acreditativa del volum anual de negocis dels darrers tres anys conclosos que,
referit a l'any de major volum de negoci, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
anual mig del contracte (19.500,00€).
Còpia de la titulació requerida
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys relacionats
amb l'objecte del present contracte, que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat
d'aquests, signada pel representant de l'empresa. Caldrà acreditar que l'import acumulat en
l'any de major execució és superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte (9.100,00€)
Certificats acreditatius de tenir un mínim de 8 contractes vigents de manteniment i
allotjaments de webs i aplicacions on line.
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 1.790,00€

Figueres, 22 de març de 2016
El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient

Josep M. Cerverea i Pinart
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a contractació dels serveis professionals de direcció tècnica de l'abocador
comarcal..- Requeriment de documentació.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 SL; 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
(Tràmit)

Dalmau EP
Enginyeria Barrau
Grup 7 SL
Enginyers

GETINSAPAYMA

Grup Solucions
Manresa

55,2 punts

52,4 punts

4,6 punts

10 punts

a) Criteris avaluables automàticament (80 punts)
a.1.) Oferta econòmica, fins a 60 punts
41,4 punts

48,56 punts

60 punts

a.2) Nombre de visites mensuals a l'abocador, fins a 10 punts
2,3 punts

9,23 punts

9,23 punts

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

b) Criteris subjectes a judici de valor (60 punts)
b.1. Planificació i organització de les tasques a realitzar, fins a 20 punts

10 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

123,79 punts

106,23 punts

73,8 punts

107,4 punts

PUNTUACIÓ TOTAL
61,2 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 l'àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent
ACORD
Primer. - Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per l'empresa E.P. Enginyeria
Grup 7 SL per haver obtingut la major puntuació, d'acord amb els criteris de valoració establerts
en el plec de clàusules administratives particulars:
Segon.- Requerir l'empresa E.P. Enginyeria Grup 7 SL 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:
-

-

Còpia autenticada de l'escriptura de constitució de la societat
Còpia de l'escriptura que acredita la representació del signant de l'oferta, validada per la
secretària del Consell Comarcal.
Documentació acreditativa del volum anual de negocis dels darrers tres anys conclosos que,
referit a l'any de major volum de negoci, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
anual mig del contracte (27.750,00€).
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys relacionats
amb l'objecte del present contracte, que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat
d'aquests, signada pel representant de l'empresa. Caldrà acreditar que l'import acumulat en
l'any de major execució és superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte (12.180,00€)
Certificats acreditatius de disposar d'una experiència mínima de cinc anys en la gestió
d'abocadors

-

Còpia compulsada de la titulació del personal adscrit a l'execució del contracte
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 2.340,00€

Figueres, 22 de març de 2016
El conseller delegat de l'àrea de
Medi Ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

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 presa de mostres i realització dels assaigs de les
aigües i gasos del dipòsit controlat de l'Alt Empordà.- Requeriment de documentació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 26 de gener de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de presa de mostres i realització dels assaigs de les aigües i gasos del
dipòsit controlat de l'Alt Empordà. 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 CECAM SLU, TECNOCAMBIENTE SL i
LABORATORI EMATSA 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
TECNOAMBIENTE SL, CECAM SLU, IPROMA SL i DEKRA Ambio SAU.
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:
CECAM

IPROMA

DEKRA

50,79

60

47,77

4

10

0

0

0

10

0

80,00

47,77

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

Oferta econòmica, 60 punts

B. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 30 punts
➢ Millores aportades, fins a 30 punts
•

Increment de serveis i mostres, 10 punts

•

Serveis puntuals per
instal.lació, 10 punts

•

Caracterització anual del residu inertitzat, 10 0
punts

PUNTUACIÓ TOTAL

necessitats

de

la 0

54,79

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.- Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per l'empresa IPROMA SL,
d'acord amb els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives
particulars.
Segon.- Requerir l'empresa IPROMA SL 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:
-

-

Còpia compulsada del DNI del signat de la proposició
Còpia autenticada de l'escriptura de constitució de la societat
Còpia de l'escriptura que acredita la representació del signant de l'oferta, validada per la
secretària del Consell Comarcal.
Documentació acreditativa del volum anual de negocis dels darrers tres anys conclosos que,
referit a l'any de major volum de negoci, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
anual mig del contracte (25.500,00€).
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys relacionats
amb l'objecte del present contracte, que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat
d'aquests, signada pel representant de l'empresa. Caldrà acreditar que l'import acumulat en
l'any de major execució és superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte (11.900,00€)
Certificats acreditatius d'haver realitzat analítiques, com a mínim, en tres abocadors de
classe 2.
Acreditació de l'Agència Catalana de l'Aigua i de l'Agència de Residus de Catalunya
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 1.624,00€»

Figueres, 22 de març de 2016
El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,
Josep M. Cervera i Pinart

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

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 individus adults i a famílies
i a dones adultes en situació de violència. a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de
licitació.Fets
La directora tècnica de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal ha emès informe de data 25 de
febrer de 2016, justificatiu de la necessitat de contractació del servei d'atenció psicològica a
individus adults i a famílies i a dones en situació de violència del Consell Comarcal.
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 RD773/2015, 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, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
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 d'atenció psicològica
a individus adults i a famílies i a dones en situació de violència del Consell Comarcal.
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 28.459,20€ anuals, IVA exclòs.
La durada del contracte serà d'un any 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 18.261,32€, IVA (10%) inclòs, amb càrrec a l'aplicació 40.2311.22799
del pressupost.
Cinquè.- Sol.licitar oferta als professionals i empreses següents, capacitats per a la realització
de les prestacions objecte del contracte:
•
•
•

Mònica Borrelles Ferré- c. Sant Vicenç, 9A, 17600 Figueres
Antoni Vives. Identitats. c. Sant Joan, 22, 17190 Salt
Fundació IRES. c.Àlaba, 61,08005 Barcelona

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 als professionals esmentats, 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, 22 de març de 2016
El conseller delegat de l'àrea
de Serveis Socials,

Àlex Hernández González
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

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 transport escolar des de diferents municipis de
la comarca a l'institut Ramon Muntaner de Figueres.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 2 de febrer de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de transport escolar des de diferents municipis de la comarca a l'Institut
Ramon Muntaner de Figueres. 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 SARFA SL, Estarriol Bus SL, David i Manel SL i TEISA
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 Estarriol
Bus SL i Ampurdan Bus SL.
La cap de l'àrea de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal ha emès l'informe de data 7 de
març de 2016 amb la valoració de l'oferta presentada i en aplicació dels criteris establerts a la
clàusula 12ena. del plec li ha atorgat la puntuació següent:
Estarriol
Bus SL

Ampurdan
Bus SL

a) Criteris avaluables de forma automàtica ( fins a 95 punts)
-

Oferta econòmica (60 punts)

55,92 punts

60 punts

-

Antiguitat vehicle titular (20 punts)
• de 0 a 3 anys, 20 punts
• de més de 3 anys i fins a 5 anys, 10 punts
• de més de 5 anys i fins a 7 anys, 5 punts
• de més de 7 anys, 0 punts

20 punts

0 punts

-

Geolocalització dels autocars (5 punts)

5 punts

5 punts

-

Cinturons de seguretat (10 punts)

10 punts

0 punts

2,5 punts

0 punts

entre dues localitats de la 2,5 punts

0 punts

b) Criteris que depenen de judici de valor (fins a 5 punts)
-

Formació complementària acompanyant titular ( 2,5 punts)

-

Transport gratuït d'alumnes

comarca (2,5 punts)
TOTAL

95,92 punts

65 punts

La Junta de Govern del Consell Comarcal, mitjançant acord de data 8 de març de 2016, va
requerir l'empresa Estarriol Bus SL, per haver presentat l'oferta més avantatjosa, perquè
presentés diversa documentació d'entre la prevista a la clàusula 14 del plec i perquè diposités la
garantia definitiva per import de 2.060,00€.
L'empresa Estarriol Bus SL 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, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de transport escolar des de diferents municipis de la
comarca a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres a favor de l'empresa Estarriol Bus SL, amb
CIF núm. B48500938, pel preu de 156,66€ servei/dia, IVA exclòs, per tractar-se de l'oferta més
avantatjosa.
El termini d'execució del contracte serà des de la data de la seva signatura fins al 30 de juny de
2017.
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 34.947,71€, que inclou l'IVA i les possibles modificacions, amb càrrec
a l'aplicació 35.3262.22799 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.
Figueres, 22 de març de 2016

La consellera delegada de l'àrea
d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

