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 nuclis d'habitatges d'inclusió social.Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 26 d'abril de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de nuclis d'habitatges d'inclusió social del Consell Comarcal, es van
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques i es
va disposar convocar licitació per procediment negociat sense publicitat.
Es va sol.licitar oferta a Fundació SERGI, ONG Tallers i Suara Cooperativa i es va anunciar la
licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal.
Durant el termini de presentació de proposicions van presentar oferta Fundació SER.GI
(Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social), Suara Serveis SCCL i l'ONG Associació Tallers.
La Secretària del Consell Comarcal, en data 27 de maig de 2016, ha emès informe sobre la
procedència d'excloure del procediment de licitació la Fundació SER.GI atès que la seva oferta
supera el tipus de licitació.
La directora de l'àrea de Benestar ha emès informe de data 1 de juny de 2016 amb la valoració
de les ofertes admeses a licitació i, en aplicació dels criteris establerts a la clàusula tretzena del
plec de clàusules administratives, els ha atorgat la puntuació següent:
ONG
Tallers
A.- OFERTA ECONÒMICA, fins a 60 punts

Suara
SCCL
60

Serveis
59,76

B.- ORGANITZACIÓ DEL SERVEI, fins a 40 punts
➢ Descripció àmplia i detallada del funcionament del servei, fins a 10 punts
•

Organització, 5 punts

•

Reglament de règim intern, 3 punts

•

Sistema de recollida de queixes i incidències, 2
punts

3

4

1,5

3

1

2

➢ Relació dels recursos humans adscrits al servei, amb qualificació, dedicació i
experiència i especificació de les funcions, fins a 9 punts
•

Qualificació i dedicació, 3 punts

2

2

•

Experiència, 4 punts

4

4

•

Especificació de les funcions, 2 punts

1

2

➢ Descripció del treball que es durà a terme per propiciar la integració en l'entorn i la
xarxa de recursos, fins a 8 punts
•

Accions que afavoreixin la prevenció i
participació en la dinàmica comunitària i veïnal de
l'edifici i que facilitin una òptima inserció, 8 punts

5

7

➢ Descripció dels equipaments i materials per a la prestació del servei, fins a 8 punts
•

Tipologia d'habitatges, 4 punts

2

3

•

Ubicació, 3 punts

3

3

•

Mobiliari i parament, 1 punt

0,5

1

➢ Descripció dels sistemes de control i avaluació,
fins a 5 punts
•

Instruments de registre i recollida d'informació, 2
punts

1

2

•

Informe de seguiment de l'activitat, 2 punts

1

2

•

Descripció de les mesures de control de qualitat, 1
punt

0

1

85

95,76

PUNTUACIÓ TOTAL

La Junta de Govern, en sessió de data 7 de juny de 2016, va acordar requerir a l'empresa Suara
Serveis SCCL, en haver presentat l'oferta més avantatjosa, la documentació a què fa referència
la clàusula 15 del plec i la constitució de la garantia definitiva per import de 1.500,00€
L'empresa Suara Serveis SCCL 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 Serveis Socials proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Declarar exclosa de la licitació la Fundació SER.GI atès que la seva oferta supera el
tipus de licitació.

Segon.- Adjudicar el contracte del servei de nuclis d'habitatges d'inclusió social a favor de
l'empresa Suara Serveis SCCL, amb NIF núm. F-17444225, representada per la Sra. Elisenda
Xifre Camps, amb DNI núm. 46.635.429-P, pel preu de trenta mil euros (30.000,00€), per
tractar-se de l'oferta més avantatjosa
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.
Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 16.500,00€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 40.2311.22730 del
pressupost.
Quart.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dis 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.
Sisè.- Autoritzar la presidència perquè realitzi tants actes
l'execució del present acord.

i gestions com calguin per a

Figueres, 28 de juny 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 GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de transport escolar de la ruta El Port de la Selva Vilamaniscle- Mollet de Peralada- Sant Climent Sescebes- Masarac- CEE Mare de Déu del
Mont.- a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.Fets
La tècnica de cultura i ensenyament del Consell Comarcal ha emès informe de data 14 de juny
de 2016 justificatiu de la necessitat i les característiques del contracte del servei de transport
dels alumnes dels municipis del Port de la Selva, Vilamaniscle, Mollet de Peralada, Sant
Climent Sescebes i Masarac escolaritzats al Centre d'educació especial Mare de Déu del Mont, a
Vilafant.
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, la consellera delegat de l'Àrea d'Ensenyament 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 de transport escolar
de la ruta El Port de la Selva - Vilamaniscle- Mollet de Peralada-Sant Climent SescebesMasarac-Centre d'educació especial Mare de Déu del Mont, al municipi de Vilafant.

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 obert i tramitació
ordinària, d'acord amb allò previst a l'article 157 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 231,19€ per servei/dia, IVA exclòs.
La durada del contracte serà des de l'inici del curs 2016/2017 fins al final del curs 2018/2019 i
es podrà prorrogar per al curs 2019/2020.
Quart.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 21.934,16€, que inclou l' IVA i les possibles modificacions, amb càrrec
a l'aplicació 35.3262.22799 del pressupost.
Cinquè- Anunciar la present licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal i en el
BOP de Girona
Sisè- Obrir un termini de presentació de proposicions de quinze dies naturals a comptar des del
dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP i en el perfil del contractant
Setè- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 28 de juny 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

