JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a a l'acceptació del finançament del programa Treball i Formació per un
import de 338.740,00 € i a la renúncia per un import de 18.820,00 €.
Fets
En data 9 de novembre, des del Servei d'Ocupació de Catalunya, s'ha publicat l'Ordre
TSF/296/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del
Programa Treball i Formació i, en data 10 de novembre, s’ha publicat la convocatòria per a
l’any 2016 segons la resolució TSF/2496/2016.
En data 21 de novembre de 2016, per Decret de Presidència, es va sol·licitar el finançament de
24 llocs de treball, per un import de 395.200,00 €, segons el següent detall:
Finançament sol·licitat
1) Experiència laboral línia A

234.500,00 €

10 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte

187.600,00 €

5 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte

46.900,00 €

2) Experiència laboral línia B

131.320,00 €

6 contractes de 12 mesos * 18.760,00 €/contracte

112.560,00 €

2 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte

18.760,00 €

4) Formació

1.380,00 €

20 hores de formació transversal * 23 persones * 3€/h
3) Coordinació

28.000,00 €

1 contracte de 12 mesos * 28.000,00 €/contracte
Total

395.200,00 €

En data 15 de desembre de 2019 (RE 2016-12333) es va rebre la resolució d’aprovació de la
directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per al finançament de 22 llocs de treball,
per un import de 357.560,00 € segons el següent detall:
Finançament aprovat
1) Experiència laboral línia A

197.760,00 €

8 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte

150.080,00 €

5 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte

46.900,00 €

Formació línia A (13 *20 h * 3h /persona)

780,00 €

2) Experiència laboral línia B

131.800,00 €

6 contractes de 12 mesos * 18.760,00 €/contracte

112.560,00 €

2 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte

18.760,00 €

Formacio línia B (8 * 20h * 3h/persona)

480,00 €

3) Coordinació

28.000,00 €

1 contracte de 12 mesos * 28.000,00 €/contracte
Total

357.560,00 €

En data 31 de gener d’enguany (termini màxim per contractar a les persones en el marc del
programa) s’han formalitzat 21 llocs de treball. Un lloc de treball de la línia A de 12 mesos ha
quedat desert, per la qual cosa cal renunciar al finançament d’aquest lloc de treball, així com a
la formació corresponent. El motiu ha estat que no hi havia candidats que complissin les
condicions per a aquest lloc de treball i no s’ha pogut cobrir.
L'import de la renúncia és de 18.820,00 € segons el següent detall:
Renúncia gener 2016
Experiència laboral línia A
Renúncia 1 contracte 12 mesos *18.760,00 €/contracte

18.760,00 €

Renúncia formació de 20 h * 3h /persona

60,00 €

Total renúncia

18.820,00 €

L’import del finançament acceptat és de 338.740,00 € i es correspon a la contractació de 21
persones, segons el següent detall:
Finançament acceptat
1) Experiència laboral línia A (2016/panp/spoo/0092)

178.940,00 €

7 contractes de 12 mesos *18.760,00 €/contracte

131.320,00 €

5 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte

46.900,00 €

Formació línia A (13 *20 h * 3h /persona)

720,00 €

2) Experiència laboral línia B (2016/prmi/spoo/0092)

131.800,00 €

6 contractes de 12 mesos * 18.760,00 €/contracte

112.560,00 €

2 contractes de 6 mesos * 9.380,00 €/contracte

18.760,00 €

Formació línia B (8 * 20h * 3h/persona)

480,00 €

3) Coordinació (2016/coor/spoo/0092)

28.000,00 €

1 contracte de 12 mesos * 28.000,00 €/contracte
Total

338.740,00 €

S’adjunta l’informe favorable de la cap de promoció econòmica segons la proposta feta.

Fonaments de dret
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
• 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
17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de
Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Acceptar la subvenció del Programa Treball i Formació, segons l’ordre TSF/296/2016
adreçat a la contractació de diferents perfils, segons la resolució d’aprovació de la directora del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que s'adjunta com a document annex, per un import
total de 338.740,00 €, segons el detall especificat a l’apartat d’antecedents.
Segon.- Renunciar a un lloc de treball de la línia A per a 12 mesos de contracte per un import
de 18.820,00 € segons el detall especificat a l’apartat d’antecedents, atès que no hi ha hagut
candidats per cobrir el lloc de treball.
Tercer.- Retornar limport de la bestreta cobrada del contracte de la línia A per a 12 mesos per
un import de 15.056,00 € (80% de 18.820,00 €).
Quart.- Notificar el present acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a la
cap del servei de justificació econòmica territorial de Girona del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i a la directora de l’OTG de Figueres.
Cinquè.- Notificar a l’àrea d'Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà que:

1) Consigni els següents imports a les aplicacions pressupostàries que es detallen a
continuació:
Aplicació
65.45008
Experiència
laboral
A
2016/panp/spoo/0092
178.220,00 €
Aplicació 65.45009 Formació A 2016/panp/spoo/0092
720,00 €
Aplicació 65,45010 Experiència laboral B
2016/prmi/spoo/0092
131.320,00 €
Aplicació 65.45011 Formació B
2016/prmi/spoo/0092
480,00 €
Aplicació 65,45012 Línia C 2016/coor/spoo/0092
28.000,00 €
Total
338.740,00 €
2) Retorni l’import de de la bestreta cobrada del contracte de la línia A per a 12 mesos
per un import de 15.056,00 € al compte corrent del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya que figura al punt 5 de la resolució d’aprovació adjunta, amb el següent
concepte «retorn de la bestreta d’un contracte línia A 12 m i la formació corresponent,
projecte número 2016/panp/spoo/0092».
3) Envii el justificant bancari del retorn a la cap de l’àrea de promoció econòmica per a
què ho inclogui a la justificació del projecte.
Figueres, 21 de febrer de 2017
El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

Prenc raó,

Cap d'Intervenció
Toñy Asensio Belmonte

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'adhesió al contracte derivat de l'acord marc del subministrament d'energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.- Aprovació.Fets
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6
d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se
a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27
d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05)
de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a
la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la
licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de
conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre
els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.

4.- L'enginyer tècnic de Consell Comarcal, en data 13 de febrer de 2017, ha informat
favorablement l'adhesió al contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'energia
elèctrica.
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del
CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen
el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació
i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i
pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i següents del 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, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de
les entitats locals o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Adherir-se al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05
D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017,
d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió: Tarifa/període
Sublot BT1

2.0A

Preu Adjudicat
€/MWh
112,158

Sublot BT2
Sublot BT3
Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
Sublot BT12
Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15

2.0DHAP1
2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

136,573
56,843
135,3
64,3
52,7
128,298
150,298
72,198
150,298
79,398
64,898
97,098
83,098
55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Sublot AT1
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6
Sublot AT7
Sublot AT8
Sublot AT9

3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3
6.1AP4
6.1AP5
6.1AP6

Preu Adjudicat
€/MWh
86,409
78,578
60,419
102,467
85,326
78,542
68,951
62,489
53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa tensió €/kW i any
Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A
2.0 DHA
2.0 DHS
2.1 A

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710

2.1 DHA
2.1 DHS

44,444710
44,444710

3.0 A

40,728885

Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6
36,49068
59,173468
8,367731
9
19,58665
39,139427
14,334178 14,334178 14,334178 6,540177
4

3.1 A
6.1 A

24,43733
16,291555
0

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31
de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU.
-empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia
elèctrica-, per un import màxim de 46.000,00€, IVA inclòs, que s'imputarà, dins del pressupost
municipal de l'any 2017, a càrrec de l'aplicació pressupostària 20.9201.22100.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova,
2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Figueres, 21 de febrer de 2017
El conseller delegat de l'àrea
de Serveis Tècnics

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Luis Muñoz Cameo

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 gestió de les xarxes socials del Consell
Comarcal.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 2 de novembre de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de gestió de les xarxes socials 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 obert i tramitació
ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions es varen presentar les ofertes següents: Sergio
García García; BeCOM Serveis de Comunicació SCP; Minimilks, Marketing and Branding SL;
Angularbrain SL (Bocfilms) i Estudi de Comunicació Intus SL.
La Mesa de Contractació, en data 21 de desembre de 2016, prenent en consideració l'informe
tècnic de data 13 de desembre de 2016, va proposar l'adjudicació del contracte a favor de
l'empresa BeCOM Serveis de Comunicació SCP, per haver obtingut la major puntuació en
aplicació dels criteris de valoració establerts als plec de clàusules administratives particulars.
La puntuació atorgada als licitadors és la següent:
Proposta
d'informe
mensual
punts)

Proposta
d'accions
per Oferta
TOTAL
fomentar la interactivitat i la econòmica
(15 participació (15 punts )
(70 punts)

Sergio Garcia Garcia 15

14

51,85

80,85

BeCOM Serveis de 15
Comunicació SCP

14

70

99

Minimilks,
Marketing
Branding SL

14

50,72

79,72

Angulafbrain
(Bocfilms)

15
and
SL 6

Estudi
de 0
Comunicació Instus
SL

8
14

55,45
58,32

69,45
72,32

La Junta de Govern, en sessió de data 3 de gener de 2017, va requerir l'empresa BeCOM Serveis
de Comunicació SCP, com a oferta més avantatjosa, perquè aportés la documentació a què fa
referència la clàusula setzena del plec administratiu. Revisada la documentació aportada, va ser
requerida perquè esmenes diverses mancances, les quals han estat oportunament esmenades.
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, aquesta presidència proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.-Adjudicar el contracte del servei de gestió de les xarxes socials del Consell Comarcal a
favor de l’empresa BeCOM, Serveis de Comunicació SCP, amb NIF J55199814, per import de
quatre mil euros (4.000,00€) anuals, IVA (21%) exclòs, per tractar-se de l'oferta més
avantatjosa.
La durada del contracte serà de dos anys a comptar des de la data de la seva signatura i es podrà
prorrogar pel termini d'un any.
Segon- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2017
amb càrrec a l’aplicació 20.9201.22602 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.- Requerir, així mateix, l'adjudicatari perquè, abans de la formalització del contracte,
acrediti la subscripció d'una pòlissa de responsabilitat civil per import de 300.000,00€ o bé d'un
complement de la pòlissa aportada, per import de 150.000,00€.
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 i gestions com calguin per a l’execució
del present acord.
Figueres, 21 de febrer de 2017
El President,

Intervingut i conforme,

En dono fe,

L'Interventor,

El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Luis Muñoz Cameo

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 neteja de les dependències del Consell
Comarcal, Lot 1 i Lot 2.- Requeriment de documentació ofertes més avantatjoses
Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal, dividit en dos lots,
Lot 1: seu del Consell Comarcal al C/ Nou, 48 i Lot 2: oficines del c. Clerch i Nicolau, 4;
oficines del C. Anicet de Pagès, 1, i oficines del c. Sant Llàtzer, 21; es van aprovar el plec de
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va
disposar convocar la licitació, per procediment obert i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions es van presentar les ofertes següents:
Lot 1:
1. Fundació Privada ALTEM
2. Servicios Industriales Reunidos SAU (SIRSA)
3. Técnicas y Sistemas de Conservación SA (Grupo Tesco)
Lot 2
1. Fundació Privada ALTEM
2. RAMCON SA
3. MULTIANAU SL
4. Servicios Industriales Reunidos SAU (SIRSA)
5. La Bruixa NMG SL
6. Técnicas y Sistemas de Conservación SA (Grupo Tesco)
La Mesa de Contractació, reunida en data 24 de gener de 2017 per procedir a l'obertura dels
sobres núm. 1, de documentació administrativa, i núm. 2, de proposició econòmica i altra
documentació subjecte a valoració automàtica, va acordar excloure de la licitació del lot núm. 1
l'empresa Tècnicas y Sistemas de Conservación SA atès que la seva oferta econòmica superava
el tipus de licitació.
La cap de l'àrea de serveis tècnics del Consell Comarcal va emetre informe de data 3 de febrer
de 2017, amb la valoració de les ofertes admeses a licitació.
La Mesa de Contractació, reunida en data 14 de febrer de 2017, prenent en consideració
l'esmentat informe, va proposar l'adjudicació del lot núm. 1 a la Fundació Privada ALTEM i
l'adjudicació del lot núm. 2 a l'empresa Técnicas y Sistemas de Conservación SA (Grupo Tesco)
per tractar-se en cada cas de les ofertes més avantatjoses.

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, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.-Requerir la Fundació Privada ALTEM 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:
-

Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 3.478,130€
Justificant d'haver abonat les despeses de l'anunci de licitació per import de 57,10€

Segon.- Requerir l'empresa Técnicas y Sistemas de Conservación SA (Grupo Tesco) 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
Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 975,00 €
Justificant d'haver abonat les despeses de l'anunci de licitació per import de 24,80€

Figueres, 21 de febrer de 2017
El President,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

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 coordinació i monitoratge de transport escolar.Requeriment de documentació a la tercera oferta més avantatjosa
Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 18 d'octubre de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de coordinació i monitoratge de transport escolar; es van aprovar el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte i es va disposar convocar la licitació, per procediment obert i tramitació ordinària.
Per acord de la Junta de data 8 de novembre de 2016 es va rectificar el plec de clàusules
administratives particulars i es va obrir un nou termini de presentació de proposicions, durant el
qual es varen presentar les ofertes següents: Actiescola SLU; Diversport SL; Serveis Educació
No Formal SL i Serunión SA.
La Mesa de Contractació, reunida en data 13 de desembre de 2016, va proposar l'adjudicació del
contracte a favor de l'empresa Actiescola SLU, per tractar-se de l'oferta és avantatjosa.
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2016 es va disposar requerir
l'empresa Actiescola SLU perquè en el termini de deu dies hàbils aportés la documentació
acreditativa dels requisits de personalitat, capacitat i solvència establerts a la clàusula onzena
del plec de clàusules administratives, així com la resta de documentació establerta a la clàusula
setzena del mateix plec.
Mitjançant escrit amb registre d'entrada núm. 2017/227 de 09/01/17, l'empresa Actiescola SLU
manifesta que no disposa del certificat ISO 9001 de qualitat, el qual s'establia com a mitjà de
solvència tècnica i professional a la clàusula onzena del plec, i demana que s'accepti la seva
renúncia a l'adjudicació del contracte.
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 17 de gener de 2017 es va disposar requerir la
documentació acreditativa dels requisits de personalitat, capacitat i solvència establerts a la
clàusula onzena del plec de clàusules administratives i la resta de documentació establerta a la
clàusula setzena a l'empresa Diversport SL, per tractar-se de la segona oferta més avantatjosa
L'empresa Diversport SL, ha manifestat no disposar del certificat ISO 9001 de qualitat i
transcorregut el termini concedit no ha presentat la documentació, per la qual cosa s'entén que
retira la seva oferta.
D'acord amb l'acta de la Mesa de Contractació de data 13 de desembre de 2016, la tercera oferta
més avantatjosa és la presentada per l'emprea Serunión SA.

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.- Donar per renunciada al contracte del servei de coordinació i monitoratge de transport
escolar l'empresa Diversport SL.
Segon.- Requerir l'empresa Serunión SA 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 d'Empreses Licitadores 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 servei no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual
per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors.
Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 1.279,43€.
Justificant d'haver abonat les despeses de l'anunci de licitació per import de 48,24€

Figueres, 21 de febrer de 2017
La consellera delegada de l'àrea
d'Ensenyament,

Montserrat Mindan Cortada

En dono fe,
El secretari,

Francisco Muñoz Cameo

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 fisioteràpia dins el servei de promoció de
l'autonomia personal i atenció a la dependència de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal.Pròrroga.Fets
La Junta de Govern, en sessió de data 1 de març de 2016, va adjudicar el contracte del servei de
fisioteràpia, dins el servei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència de
l'àrea de Benestar del Consell Comarcal, a favor de la Sra. Marta Barretina Ginesta, amb DNI
núm. 77914604B.
El contracte es va formalitzar en data 7 de març de 2016 i la seva durada era d'un any a comptar
des de la data de la seva signatura, amb possibilitat de pròrroga per un any més.
En data 6 de març de 2017 finalitza el termini d'execució del contracte
La directora de l'àrea de Benestar, en data 8 de febrer de 2017, ha emès informe en el qual
proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis objecte
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 desnvolupa 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.- Prorrogar, en els seus propis termes i pel termini d’un any, el contracte administratiu
subscrit amb la Sra. Marta Barretina Ginesta per a la prestació del servei de fisioteràpia dins el
servei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència de l'àrea de Benestar del
Consell Comarcal.
Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 7 de març de 2017 fins al 6 de
març de 2018.

Segon.- Donar-ne trasllat a l'interessat, així com també a l'àrea administrativa d’Intervenció de
Fons d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, 21 de febrer de 2017
El conseller delegat de l'àrea
de Serveis Socials,

Àlex Hernández González
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Luis Muñoz Cameo

