JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la concessió d'una subvenció de 15.000,00€ a l'Associació per a la Formació
Professional a l'Alt Empordà.
Fets
En data 18 de gener d'enguany (RE 2016/404) la presidenta de l'Associació per a la Formació
Professional de l'Alt Empordà ha entrat una sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal de
l'Alt Empordà per un import de 15.000,00 € consignada a la partida pressupostària número
65.4331.48000 del vigent pressupost general del Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb el
nom de “subvenció Escola d'Hostaleria”.
En dates posteriors la presidenta ha adreçat més informació segons la normativa reguladora de
la subvenció.
El beneficiari de la subvenció descrita als antecedents realitzarà l’activitat de 640 hores lectives
de l'any 2016 del curs dual de cuina i serveis de restauració d’acord amb la Memòria explicativa
que s’adjunta, amb un pressupost de despesa de acceptat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà
de 30.323,77 €.
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).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats socials i
econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.
• 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 estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
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17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).
• Bases reguladores del pressupost de l'any 2016 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà:
capítol de subvencions.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Concedir a l'Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà amb CIF
G17393950, representada per la Sra. Marta Felip i Torres, amb DNI número 40441072B, una
subvenció de 15.000,00 € per dur a terme l'activitat consistent en la formació de 640 hores
lectives dutes a terme l'any 2016 del curs dual de cuina i serveis de restauració. L'import de la
subvenció representa un 49,47 % del total del pressupost de despesa acceptat de 30.323,77 €.
Segon.- Autoritzar la despesa de 15.000.00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària
65.4331.48000 “subvenció Escola d'Hostaleria”.
Tercer.- Aprovar el conveni regulador de la subvenció concedida a l'Associació per al a
Formació Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2016 que s'adjunta com a document annex.
Quart.- Informar a la interessada que, el Consell Comarcal publicarà l'atorgament d'aquesta
subvenció en els termes i mitjans que preveuen les bases d'implementació del pressupost vigent.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Presidenta de l'Associació per a la Formació Professional a
l'Alt Empordà i a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Figueres, 19 d'abril de 2016
El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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 de transport escolar sanitari a l'escola Mare de Déu
del Mont. Requeriment de documentació a l'oferta més avantatjosa
Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 15 de març de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació d'un servei de transport escolar sanitari des del municipi de Roses a l'escola
d'educació especial Mare de Déu del Mont, al municipi de Vilafant, 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 següents: Consorci del Transport Sanitari Regió Girona,
SA; Transport Sanitari de Catalunya SLU i Ambulàncies Banch Vila SL, i es va anunciar la
licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal.
Durant el termini de presentació de proposicions s'ha presentat només una oferta: Consorci del
Transport Sanitari Regió Girona SA.
La cap de l'àrea de Cultura i Ensenyament ha emès l'informe de data 12 d'abril de 2012, 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:
A. Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 60 punts
• Oferta econòmica, 60 punts

60 punts

• Antiguitat del vehicle adscrit al servei, fins a 30 punts

30 punts

B. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 30 punts
• Formació complementària en l'àmbit sanitari del conductor adscrit 0 punts
al servei, fins a 2,5 punts
• Formació complementàra en l'àmbit sanitari de l'acompanyant 0 punts
adscrit al servei, fins a 2, 5 punts
• Millores (transport gratuït de l'alumne entre dues localitats de la 0 punts
comarca), fins a 5 punts
PUNTUACIO TOTAL

90 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, la consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada pel Consorci del Transport
Sanitari Regió Girona SL, per tractar-se de l'única oferta presentada, complir els requisits exigits
i no superar el tipus de licitació.
Segon.- Requerir el Consorci del Transport Sanitari Regió Girona SL el 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'inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
(RELI) i fitxa resum de les dades que hi figuren
Declaració responsable en què es manifesti que es disposa de les certificacions
d'antecedents penals acreditatives que les persones que s'adscriuran al contracte no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries
Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
Còpia compulsada de l'assegurança obligatòria de viatgers i de l'assegurança de
responsabilitat civil obligatòria i responsabilitat civil complementària i rebuts acreditatius
de la seva vigència.
Còpia compulsada de l'autorització de la Direcció General de Transports per a la realització
de la ruta programada en aquesta licitació o còpia de la sol.licitud d'autorització.
Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 2.544,75€

Figueres, 19 d'abril de 2016
La consellera delega de l'àrea
d'Ensenyament,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Montserrat Mindan i Cortada

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 modificació del contracte subscrit amb l'empresa Serhs Fodd Area SL per
a la prestació del servei de menjador de diversos centres escolars de la comarca.
Fets
El Consell Comarcal té delegada, entre altres, la competència de la gestió del servei de
menjador escolar en l'àmbit de la comarca, d'acord amb el conveni subscrit amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en data 14 de juliol de 2014.
En virtut d'aquesta delegació el Consell Comarcal gestiona el servei educatiu i social de
menjador de l'escola Montserrat Vayreda de Lladó, el qual és prestat actualment per l'empresa
SERHS FOOD AREA SL, d'acord amb el contracte subscrit en data 15 de setembre de 2014 per
a la prestació del servei de menjador dels centres escolars Parc de les Aigües de Figueres, ESC
Montserrat Vayreda de Lladó, ESC Maria Pagès d'Ordis, ESC de Borrassà, ESC del Far
d'Empordà i ESC Els Valentins de Vilamacolum durant els cursos 2014-2015, 2015-106 i 20162017.
Mitjançant resolució de la presidència de data 14 de juliol de 2015 es va aprovar una
modificació de l'esmentat contracte amb vigència des de l'inici del curs 2014-2015 i que
afectava exclusivament al menjador de l'escola Montserrat Vayreda, de Lladó. Les noves
condicions contractuals en què es concretava la modificació eren les següents:
•
•
•

El servei de menjador de l'escola Montserrat Vayreda de Lladó es prestarà fora del
recinte escolar, a les instal.lacions del bar de la piscina municipal.
L'empresa adjudicatària deixarà de fer les tasques de neteja de l'espai i els controls
sanitaris atès que l'empresa concessionària del bar té l'obligació de complir la normativa
sanitària.
Durant el temps interlectiu del migdia, malgrat no s'arribi a la ràtio de 24 alumnes per
monitor que es fixa al plec i atès que els alumnes han de sortir del recinte escolar, hi
haurà d'haver dos monitors. La despesa derivada d'aquesta modificació serà assumida
pel Consell Comarca mentre no se superi aquesta ràtio, cas en el qual se n'haurà de fer
càrrec l'empresa.

Els serveis territorials a Girona del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
han tramès un escrit de data 3 de març de 2016 (R/E núm. 2016 de 24/03/2016) en el qual
s'informa que per cobrir les necessitats organitzatives del servei, amb motiu de l'augment del
nombre d'usuaris i torns, es considera necessari ampliar la jornada de la segona monitora en 2,5
hores setmanals, i posar una tercera monitora de reforç, amb una jornada de 3 hores setmanals.
La tècnica de Cultura i Educació del Consell Comarcal ha emès informe al respecte de data 17
C/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 -Fax 972 50 56 81 – E-mail:consell@altemporda.org – 17600 FIGUERES

d'abril de 2016.
D'acord amb l'article 219 del TRLCSP els contractes administratius només es podran modificar
per raons d'interès públic en els casos i en la forma previstos en el títol V del Llibre I.
Entre els supòsits de modificació previstos a l'article 107 del Títol V del Llibre I del TRLCSP es
contempla la necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques aprovades amb
posterioritat a l'adjudicació del contracte.
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).
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, 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 per a la prestació del servei de menjador dels
centres escolars Parc de les Aigües de Figueres, ESC Montserrat Vayreda de Lladó, ESC Maria
Pagès d'Ordis, ESC de Borrassà, ESC del Far d'Empordà i ESC Els Valentins de Vilamacolum
durant els cursos 2014-2015, 2015-106 i 2016-2017 subscrit amb l'empresa SERHS FOOD
AREA SL en data 15 de setembre de 2014 i modificat per resolució de presidència de data 14
de juliol de 2015.
Les noves condicions contractuals en què es concreta aquesta modificació, i que afecten
exclusivament a l'escola Monserrat Vayreda de Lladó, són les següents:
•
•

S'amplia en 2,5 hores setmanals la jornada de la segona monitora
Es disposarà d'una tercera monitora de reforç dos dies a la setmana (3 hores setmanals)
per poder fer dos torns de de menjador.

Aquesta modificació serà vigent des de l'inici del curs 2015-2016
Segon.- Establir que la referida modificació comportarà, per a les anualitats 2015 i 2016, els
increments del preu total de contracte que seguidament s'indiquen:
Any 2015: 1.552,04€
Any 2016: 4.371,90€
Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació 35.3263.22799 del pressupost vigent
Quart.- Atorgar a l'empresa SERHS FOOD AREA SL, com a adjudicatària del contracte, un
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termini de deu dies hàbils perquè manifesti el que consideri convenient en relació a la
modificació del contracte. Si no es presenten al.legacions en el termini indicat, s'entendrà que
s'accepten les noves condicions contractuals i el present acord es considerarà definitiu.
Figueres, 19 d'abril 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
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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’aprovació de les bases per a la concessió dels ajuts individuals de
desplaçament i ajuts per al TIC per al curs 2016-2017.
Fets
Capítol II del títol II de la Llei Orgànica de 3 d'octubre d'ordenació del sistema educatiu disposa
que per tal de fer efectiu el principi d'igualtat en l'exercici del dret a l'educació, els poders
públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les persones que es
trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de l'alumnat amb necessitats
educatives especials.
El Decret 219/1989 d'1 d'agost va establir la delegació de determinades competències de la
Generalitat en matèria d'ensenyament a les comarques. L'article 8 d'aquest Decret estableix que
l'assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte de
conveni individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.05.1996), pel qual es regula el
servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació
obligatòria.
Cal definir i regular la tramitació per a l'atorgament dels ajuts individuals de desplaçament i
ajuts per al TIC per al curs 2016-2017.
Vist l’informe emès per la Tècnica de Cultura i Ensenyament en data 5 d'abril de 2016, segons
el qual proposa l'aprovació de les bases que regulen la concessió dels ajuts individuals de
desplaçament i ajuts per al TIC per al curs 2016-2017.
Fonaments de dret
 Capítol II del títol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
 Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els

Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
 Article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni

individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
 En relació al conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i

el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió
del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en
matèria d'ensenyament de 14 de juliol de 2014.
 Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport en els
centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.
 Articles 124 i 55 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
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d'obres, activitats i serveis dels Ens locals.
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment les bases annexes que regulen la concessió dels ajuts individuals
de desplaçament i ajuts per al TIC per al curs 2016-2017.
Segon.- Aprovar la convocatòria de concessió dels ajuts individuals de desplaçament i ajuts per
al TIC per al curs 2016-2017, condicionada suspensivament a l'atorgament dels corresponents
fons per part del Departament d'Ensenyament.
Tercer.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant la publicació de l'edicte
corresponent al BOP de Girona pel termini de vint dies. En cas que no es presentin al·legacions
durant l'esmentat termini d'informació pública, les bases s'entendran aprovades definitivament
sense necessitat de nou acord, havent-se de publicar el text íntegre de les mateixes.
Quart.- Autoritzar la despesa de 18.432,13 € amb càrrec a la partida 35.3262.48000 (7.331,10 €
per a l'exercici 2016 i 11.101,03 € per a l'exercici 2017) per a la concessió dels esmentats ajuts.
Cinquè.- Sotmetre el present acord a ratificació del Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
Sisè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per executar el present acord.
Setè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.
Figueres, 19 d'abril de 2016
La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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. Adjudicació.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
(Tràmit)

Dalmau EP
Enginyeria Barrau
Grup 7 SLP
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

10 punts

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

123,79 punts

106,23 punts

73,8 punts

107,4 punts

PUNTUACIÓ TOTAL
61,2 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
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.
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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.
Figueres, 19 d'abril 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
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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 del servei de presa de mostres i realització dels assaigs de les
aigües i gasos del dipòsit controlat de l'Alt Empordà.- Esmena de la documentació presentada.Fets
La Junta de Govern, en sessió de data 22 de març de 2016, en la tramitació que se segueix per 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, va acordar declarar com a oferta més avantatjosa la
presentada per l'empresa IPROMA SL i requerir-la perquè en el termini de deu dies hàbils
acredités haver dipositat la garantia definitiva i presentés diversa documentació justificativa de
reunir els requisits de personalitat, capacitat, representació i solvència.
L'empresa IPROMA ha donat compliment dintre de termini a l'esmentat requeriment, si bé s'han
detectat els següents defectes subsanables en la documentació presentada:
a) Com a documentació acreditativa del volum anual de negocis dels darrers tres anys conclosos
s'aporta una declaració jurada.
b) En els certificats aportats en relació als treballs efectuats en diferents abocadors no s'indica
expressament que es tracti d'abocadors de residus sòlids municipals i en el cas dels certificats
relatius als abocadors de Vilafranca, Cortes de Arenoso i Tales tampoc no s'indica que els
treballs consistissin en la realització d'analítiques.
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.
• Art. 76.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Requerir l'empresa IPROMA SL perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar des
de l'endemà de la notificació del present acord esmeni la documentació presentada en el sentit
següent:
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a) Com a documentació acreditativa del volum de negoci s'aportaran els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o, si s'escau, l'impost de societats, referits als
darrers tres anys conclosos.
b) Els certificats relatius als serveis prestats en diferents abocadors han d'indicar expressament
que es tracta de d'abocadors de residus sòlids municipals i, a més a més, els certificats
corresponents als abocadors de Villafranca, Cortes de Arenoso i Tales han d'especificar que els
treballs efectuats van consistir en la realització d'analítiques
Segon.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 19 d'abril de 2016
El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

En dono fe,
La Secretària accidental,

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 de gestió i dinamització del buc d'assaig, espai creatiu
de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà.- Sol.licitud formulada per l'entitat Taller d'Art Cultura i
Creació de suspensió cautelar de l'acord d'adjudicació objecte del recurs de reposició interposat
en data 24 de març de 2016.Fets
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 23 de febrer de 2016, va acordar
adjudicar el contracte del servei de gestió i dinamització del buc d'assaig, espai creatiu de
l'Oficina Jove de l'Alt Empordà, a favor del Sr. Joan Josep Bosch Rescalvo, amb DNI núm.
40.448.567-P, per haver presentat l'oferta més avantatjosa.
L'esmentat acord va ser notificat a tots els participants en la licitació: Associació Taller d'Art
Cultura i Creació (R/S núm. 1116, de 25/02/16), Néstor Morales Martínez (R/S núm. 1117, de
25/02/16) i Joan Josep Boch Rescalvo (R/S núm. 1118 de 25/02/16).
En data 30/03/2016 (RE núm. 2016/2851) ha tingut entrada en el Consell Comarcal un recurs de
reposició contra l'acord d'adjudicació, presentat per l'Associació Taller d'Art Cultura i Creació,
representada per la Sra. Núria López Rodríguez, en el qual s'al.lega l'existència d'un error
aritmètic de caràcter essencial en la valoració de l'oferta presentada pel Sr. Joan Josep Bosch
Rescalvo que hauria provocat, segons la recurrent, que la Junta de Govern adoptés una resolució
contrària a dret.
Per altressí de l'escrit presentat, l'entitat recurrent sol·licita que s'acordi la suspensió cautelar de
l'acord d'adjudicació recaigut en el procediment de contractació que s'impugna, a l'empara del
que preveu l'article 111.2.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Es constata, a la vista de l'informe tècnic que consta a l'expedient, que el que s'ha produït és un
error material a l'hora de transcriure en el text de l'acord de la Junta de Govern la puntuació
atorgada al Sr. Joan Josep Bosch Rescalvo en el criteri de valoració relatiu a la descripció dels
sistemes d'avaluació i seguiment de les activitats: mentre a l'informe hi consta una valoració de
4, a l'acord es va transcriure una valoració de 3 punts.
En compliment del que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el seu article 112, apartat
2, per resolució de Presidència de data 4 d'abril de 2016 s'ha acordat donar trasllat del recurs de
reposició interposat a tots els interessats en el procediment, atorgant-los un termini d'audiència
de deu dies hàbils per tal que al·leguin el que creguin procedent en relació al mateix. Per tant,
en el moment d'adoptar el present acord es troba pendent la resolució del recurs de reposició
esmentat.
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Examinada la sol·licitud presentada per l'entitat abans esmentada, se’n proposa la desestimació,
prenent com a base les consideracions jurídiques que figuren en l’informe jurídic emès per la
secretària del Consell Comarcal en data 13 d'abril de 2016, el contingut del qual, copiat
literalment en la seva part necessària, és com segueix:
« 3.-Consideracions jurídiques.La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en el seu article 111, apartat 2, estableix la possibilitat, per
part de l’òrgan que hagi de resoldre el recurs, de suspendre l’execució de l’acte impugnat,
d’ofici o a sol·licitud del recurrent, prèvia ponderació, suficientment raonada, entre el perjudici
que causaria a l’interès públic o a tercers la suspensió i el perjudici que es causa al recurrent
com a conseqüència de l’eficàcia immediata de l’acte recorregut, sempre i quan concorrin
alguna de les circumstàncies següents:
a) Que l'execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret previstes a
l’article 62.1 d’aquesta Llei.
Del que s’ha exposat, es desprèn que la suspensió de l’execució de l’acte és una potestat de
l’òrgan que hagi de resoldre el recurs, que només es podrà donar en els casos a què fa
referència l’apartat 2 de l’article 111 de la LRJAP-PAC, essent la regla general la que
estableix el seu apartat primer, en el sentit que “la interposició de qualsevol recurs, excepte en
els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspendrà l’execució de l’acte
impugnat.”
L'entitat recurrent en el seu escrit al·lega la concurrència de la causa de nul·litat prevista a
l'article 62.1.e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el qual estableix que els actes de les
Administracions públiques són nuls de ple dret si han estat dictats prescindint de les normes
que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats,
supòsit que, contràriament al que afirma la recurrent en el seu escrit, no concorre en el cas que
ens ocupa, ja que, com s'ha indicat, el que s'ha produït és un error material a l'hora de
transcriure en el text de l'acord de la Junta de Govern, la puntuació atorgada al Sr. Joan Josep
Bosch Rescalvo en el criteri de valoració relatiu a la descripció dels sistemes d'avaluació i
seguiment de les activitats: mentre a l'informe tècnic hi consta una valoració de 4, a l'acord es
va transcriure una valoració de 3 punts.
D'altra banda, resulta acreditat que la suspensió de l'execució de l'acte impugnat comportaria
un perjudici evident a l'interès públic, ja que ha de prevaldre el manteniment del servei objecte
del contracte adjudicat per l'acord ara recorregut sobre l'hipotètic perjudici que se li causaria
a la recurrent com a conseqüència de l'eficàcia immediata de l'acte recorregut, i que, d'altra
banda, aquesta en cap moment al·lega en el seu escrit.»
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Fonaments de dret



Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC).
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).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut i Esports proposa a la Junta de Govern
l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Desestimar la sol·licitud formulada per part de l'Associació Taller d'Art, Cultura i
Creació de suspensió cautelar de l'acord d’adjudicació i del procediment de contractació objecte
del recurs de reposició interposat per l'Associació en data 24/03/2016.
Segon.- Notificar aquest acord a l'Associació Taller d'Art Cultura i Creació
coneixement i als efectes adients.

per al seu

Figueres, 19 d'abril de 2016
El conseller delegat de Joventut
i Esports,

Alfons Vila i Cuadrado

En dono fe:
La Secretària accidental,

Francesca Falcó i Roig
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