
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació de la sol·licitud de subvenció que concedeix la Diputació de
Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per
cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió
Europea.

Fets

Atès que la Diputació de Girona va publicar en el Butlletí Oficial de la Província (núm. 21 de 31
de gener de 2017) les bases específiques reguladores de subvencions per cobrir part dels costos
de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea.

Atès que poden concórrer en aquesta convocatòria els ajuntaments, consells comarcals i altres
ens locals, de la demarcació de Girona. 

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà juntament amb l'entitat Grup Aprendre em Festa
(Portugal),  treballen  per  a  la  realització  d'un  projecte  d'Intercanvi  Juvenil  anomenat
"#ParticipationVibes", que tindria lloc del 2 al 9 de setembre del 2018 a l'Alberg Costa Brava de
Llançà. Els temes principals del projecte es centren en la participació dels joves, el compromís
cívic i les experiències interculturals. 

Atès que el projecte involucra a 22 participants (joves i líders de grup de cada grup nacional) i
té com a objectiu oferir una experiència internacional als joves amb menys oportunitats, de les
zones rurals i no només capacitar-los per ser més actius en les seves comunitats locals, sinó
també al seu país i a Europa. 

Atès  que  el  nostre  objectiu  és  promoure  la  consciència  i  la  identitat  europees,  una  gran
comprensió de la diversitat i com tots podem treballar junts, creant cooperació. 
Durant l'intercanvi juvenil, els joves participaran en diverses activitats que promouen la reflexió
i els i els incentives a actuar dins la seves comunitats. També s'abordaran exemples de bones
pràctiques i intercanvi d'idees sobre projectes de participació juvenil. Les activitats es duran a
terme tenint  en compte metodologies  no  formals,  dinàmiques  grupals  i  visites  a  iniciatives
locals de participació juvenil. 

Atès que aquest intercanvi de joves brindarà una oportunitat perquè els joves desenvolupin les
seves  habilitats  culturals,  lingüístiques  i  relacionals,  alhora  que  aprofundiran  els  seus
coneixements sobre processos participatius que poden transferir i replicar en les seves pròpies
comunitats.  Per a ambdues organitzacions serà una oportunitat per millorar la seva capacitat
d'intervenció per arribar i donar poder als grups de joves, i activar la innovació social, millorar i
facilitar processos participatius, així com la intervenció i efectivitat. Aquesta associació també
permetrà un enfocament que ens porti des del context local i nacional a l'internacional, millorant
la capacitat de resposta de les polítiques nacionals a les realitats locals i contribuint a la cohesió
social a tot Europa.
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Atès que per a dur a terme aquest projecte una persona de l'equip de l'Àrea de joventut del
Consell  Comarcal de l'Alt Empordà, realitza les tasques de preparació de la documentació i
redacció del projecte per a preparar totes les activitats i la infraestructura necessària per a poder
realitzar l'activitat.  També els representants de l'entitat  GAF de Portugal donen suport en la
preparació de la documentació i realitzaran tasques de preparació del projecte en la visita prèvia
que està prevista entre el 20 i 24 de maig, i durant la realització de l'intercanvi.

Atès que el Consell Comarcal sol·licitarà la subvenció esmentada a la Diputació de Girona per a
cobrir part dels costos de l’esmentat projecte.

Atès que la quantitat que es sol·licitarà és el cost total del projecte (2.000,00 €).

Vist  l'informe de data 16 de març de 2018,  emès per la M. José Navarro Oller,  Tècnic de
Joventut, amb el vist-i-plau d'en Joan Salellas Soler, Tècnic Comarcal de Joventut  de l'Àrea de
Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Fonaments de dret

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

- Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

- 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).

- 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).

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).
- Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del  procediment administratiu comú de les adminis-tracions

públiques
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
- Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

finances públiques de Catalunya (TRLFPC).
- 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).
- 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).
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).
- Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del  procediment administratiu comú de les adminis-tracions

públiques
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
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RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció de concurrència no competitiva i convocatòria
pública, que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens
locals,  de  la  demarcació  de  Girona,  per  cobrir  part  dels  costos  de  redacció  de  projectes
d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea, per un import de 2.000,00 €.
Segon.- Donar-ne coneixement a l’àrea administrativa d’Intervenció de Fons d’aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes de seguiment d’allò acordat.

Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que
tingui lloc.

Figueres, 19 de març de 2018

Prenc raó
Cap d'intervenció

Toñy Asensio Belmonte

El president, En dono fe
El secretari,

Ferran Roquer Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo
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DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció de concurrència competitiva i
convocatòria pública, a la Diputació de Girona, destinada a la gestió de les polítiques socials de
l’habitatge en l’àmbit comarcal per a l’any 2018.

Fets

VIST l’edicte d’aprovació definitiva de les bases de les subvencions a ajuntaments i consells
comarcals per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal,  anualitat
2017, publicat en el BOP de Girona número 81 de data 27 d’abril de 2017.

VIST l’edicte de l’extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i
consells  comarcals per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit  comarcal,
publicat en el BOP de Girona número 52 de data 14 de març de 2018. 

ATÈS que l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal cobreix l’atenció a la ciutadania de tota
la comarca, cosa que significa, que atén als 68 municipis que conformen la comarca de l’Alt
Empordà, per tal  de resoldre dubtes, gestionar les peticions d’informació i assessorament en
matèria d’habitatge, així com, la tramitació d’ajuts.

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

ATÈS que el termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 13 d’abril de 2018 i
per aquest motiu és del tot convenient tramitar la sol·licitud mitjançant el decret de presidència,
donant compte al òrgan col·legiat competent en la propera sessió que celebri.

VIST l’informe emès per la Coordinadora - Tècnica de l’Oficina d’Habitatge en data 11 d’abril
de 2018 en que informa a favor de sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a la
gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal per a l’any 2018.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i

de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- Decret 13/2010, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Pla pel Dret a l’Habitatge del 2009-

2012.
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- Decret 171/2012, de 27 de desembre, de pròrroga del Pla pel Dret a l’Habitatge del 2009-
2012.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.-  Aprovar  la  sol·licitud  de  subvenció  de  concurrència  competitiva  i  convocatòria
pública, que concedeix la Diputació de Girona destinada a la gestió de les polítiques socials
d’habitatge en l’àmbit comarcal, per un import de 14.700€.

Segon.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que
tingui lloc.

Tercer.- Donar-ne trasllat a la Diputació de Girona, Àrea de Cooperació Local – Habitatge.

Figueres, 12 d'abril de 2018

En dono fe
El president, El secretari,

Ferran Roquer Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb
nom VWEBABSIS de la seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.
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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 del projecte bàsic i executiu, així com també del seu Annex, de
la  reforma  de  l’edifici  on  està  situada  l’àrea  de  Joventut  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà.

Fets

Atès que l’àrea de Joventut del Consell  Comarcal de l’Alt Empordà està ubicada a l’edifici
situat al carrer Anicet de Pagès, núm. 2 de Figueres.

Atès que l’edifici consta de planta en forma de T, 3 plantes i  una superfície d’uns 200 m2
cadascuna. El formen una planta semi-soterrani, una planta baixa elevada respecte al carrer i
una planta pis.

Atès que aquest edifici necessita una sèrie de reformes per tal d’adequar-lo a les normatives
vigents contra incendis i d’accessibilitat.  És a dir,  caldrà adequar l'edifici al  compliment del
Codi Tècnic de l'Edificació pel que fa als apartats “DB-SI Seguretat contra incendis” i “DB-
SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat”. Per això el projecte preveu les obres i instal·lacions
necessàries per aquesta finalitat de forma que es col·locarà un ascensor de velocitat lenta per
comunicar  internament  totes  les  plantes,  es  reformaran  els  lavabos de  la  planta  baixa,  i  es
completaran les instal·lacions contra incendis.

Atès que per tal d'adequar l’esmentat edifici el departament de Serveis tècnics ha redactat  El
projecte  bàsic  i  executiu de  la  reforma de  l’edifici  on està situada l’àrea de Joventut  del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Està format per:

- Memòria descriptiva
- Memòria constructiva
- Compliment CTE i altres reglamentacions
- Annexos a la memòria
- Estudi bàsic de seguretat i salut
- Instruccions d’ús i manteniment
- Plec de condicions
- Pressupost
- Plànols

Atès que aquest projecte conjuntament amb l’Annex Projecte de reforma de l’edifici de l’àrea
de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s'adeqüen a la normativa vigent actual.
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Atès que una vegada realitzats el projecte i l’annex al projecte aquests s’han d’aprovar per la
Junta de Govern de la Corporació i tot seguit s’haurà de realitzar el corresponent procés de
contractació de les obres necessàries per dur a terme aquest Projecte.

Vist l'informe emès en data 16 d’abril de 2018 pel Tècnic Comarcal de Joventut Joan Salellas
Soler.

Consideracions

La legislació aplicable és la següent,
a) Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
b) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
c) 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).
d) 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).
e)  Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del  govern  local
(LMMGL).
f)  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.
g) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
h) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent

ACORD

Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu, així com també del seu Annex, de la
reforma de l’edifici on està situada l’àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Segon.- Exposar el projecte al públic durant 30 dies mitjançant la publicació en el BOP.
En el cas que no hi hagi cap reclamació, l’aprovació inicial s’entendrà definitiva. En el cas que
n’hi hagi, la Junta de Govern les resoldrà i aprovarà el projecte de manera definitiva.

Tercer.  Donar-ne coneixement  a les  àrees administratives de Serveis  Tècnics  i  de  Joventut
d’aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 19 d’abril de 2018

El conseller delegat de l'àrea de Joventut,
.................................

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia  Francisco Luis Muñoz Cameo
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5.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació del subministrament de contenidors de la càrrega bilateral per a
la recollida de la fracció orgànica.- Requeriment de documentació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2018 es va aprovar l’expedient de
contractació  del  subministrament  de  contenidors  de  càrrega  bilateral  i  accessoris  per  a  la
recollida  de  selectiva  de  la  fracció  orgànica  d’origen  domèstic;  es  van  aprovar  el  plec  de
prescripcions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  reguladors  del
contractes i es va disposar convoca licitació, per procediment obert i tramitació ordinària.
Duran el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 12 d’abril de 2018, es
va presentar una única proposició, per part de l’empresa Tècnica de Vehicles Industrials Girona
SL.
La Mesa de Contractació, reunida en data 19 d’abril de 2018, va proposar l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa Tècnica de Vehicles  Industrials  Girona SL per  tractar-se de
l’única oferta presentada i complir els requisits tècnics i econòmics exigits.

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.
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

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 Tècnica de Vehicles Industrials Girona SL perquè en el termini de
deu dies a comptar des de l’endemà de la notificació del present acord aporti la documentació
següent:

• Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries
• Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
• Document d’alta de l’IAE relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte o darrer rebut de l’Impost acompanyat d’una declaració responsable de no haver estat
donat de baixa a la matrícula de l’Impost. En el cas que l’empresa es trobi en algun supòsit
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d’exempció,  declaració  responsable  on  s’indiqui  el  supòsit  d’exempció  i  document  de
declaració en el cens de persones obligades tributàriament.
• Resguard acreditatiu d’haver fer efectiu el pagament dels anuncis de licitació, per import de
72,00€.
• Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 4.698,41€.
• Document acreditatiu que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores  discapacitades  no  inferior  al  2%  o  que  s’ha  adoptat  alguna  de  les  mesures
alternatives legalment previstes.

Figueres, 20 d’abril de 2018

El conseller delegat de l'àrea El Secretari,
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera Pinart Francisco L. Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  servei  d'intervenció  socioeducativa  del  Consell
Comarcal.- Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Juta de Govern de data 30 de gener de 2018 es va aprovar l’expedient  de
contractació del servei d’intervenció socioeducativa del Consell Comarcal; es van aprovar el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte i es va disposar convocar licitació per procediment obert i tramitació ordinària. Els
plecs administratius varen ser rectificats posteriorment, per acord de la Junta de Govern de data
6 de febrer de 2018.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 28 de febrer de 2018,
varen presentar oferta les empreses següents: SUARA SERVEIS SCCL, ACTIESCOLA SLU i
PUNTUAJOCS SL.

La directora de l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal va emetre informe de data 27 de
març  de  2018  amb  la  valoració  de  les  ofertes  presentades,  i,  en  aplicació  dels  criteris  de
valoració establerts al plec de clàusules administratives particulars, els va atorgar la puntuació
següent:

PUNTUAJOCS SL ACTIESCOLA SLU SUARA
SCCL

Proposta  d'execució  dels  serveis  socioeducatius  a  realitzar  en  cadascun  dels  àmbits
d'actuació establerts (suport en l'àmbit emocional, relacional social i educatiu) i la seva
idoneïtat , fins a 30 punts

Idoneïtat de la proposta en relació
als  objectius  i  viabilitat  tècnica,
fins a 10
punts

2,5 5 10

Idoneïtat de la proposta en relació
a la metodologia i implementació,
fins a 10 punts

5 5 5

Idoneïtat de la proposta en relació
al disseny de les activitats,  fins a
10 punts

5 2,5 10

Descripció dels sistemes d'avaluació i de seguiment de les activitats, fins a 10 punts
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2,50 1,25 5

Idoneïtat  de  la  proposta
d'avaluació en relació als objectius,
als  instruments  emprats  i  als
indicadors, fins a 5 punts

Idoneïtat de la metodologia
(concreció  d'eines,  temporalitat,
etc), fins a 5 punts

2,50 1,25 5

TOTAL 17,5 15 35

La Mesa Contractació, reunida en data 27 de març de 2018, prenent en consideració el referit
informe, va acordar excloure de la licitació les empreses ACTIESCOLA SLU i PUNTUAJOCS
SL per no haver obtingut la puntuació mínima de 25 punts en la valoració de l’oferta tècnica, tal
com s’establia en el plec de clàusules administratives particulars.

En el mateix acte i després de procedir a l’obertura de l’oferta econòmica de l’única oferta
admesa a licitació, la Mesa de Contractació va proposar l’adjudicació del contracte a SUARA
SERVEIS SCCL per complir els requisits tècnics i econòmics exigits.

Per acord de la Junta de Govern de data 10 d’abril de 2018 es va requerir l’empresa SUARA
SERVEIS  SCCL  perquè  acredités  la  constitució  de  la  garantia  definitiva,  per  import  de
1.901,20€, així com el pagament dels anuncis de licitació.

L’empresa  SUARA SERVEIS  SCCL ha  donat  compliment  en  temps  i  forma  a  l’esmentat
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.
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

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 excloses de la licitació les empreses ACTIESCOLA SLU i PUNTUAJOCS
SL per no haver obtingut la puntuació mínima de 25 punts en l’oferta tècnica.

Segon.- Adjudicar el contracte del servei d’intervenció socioeducativa del Consell Comarcal a
favor de l’empresa SUARA SERVEIS SCCL, amb CIF F17444225, per un import anual de
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19.012,00€, IVA exempt.

La durada del contracte serà de dos anys a comptar des de l’endemà de la formalització del
contracte i es podrà prorrogar anualment amb un màxim de dues pròrrogues.

Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2018,
per un import màxim d’11.090,33€, IVA exempt, amb càrrec a l’aplicació 40231122711 del
pressupost.  Per  als  exercicis  següents,  aquesta  restarà  condicionada  a  l’existència  de  crèdit
adequat i suficient en els respectius pressupostos:

Exercici Preu total (IVA exempt)

2019  19.012,99€

2020  7.921,67€

Quart.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Meritxell Pomés Juncosa, tècnica dels
serveis d’intervenció socioeducatica del Consell Comarcal.

Cinquè.-  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.

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

Setè.-  Autoritzar  la  presidència  perquè  realitzi  tants  actes  i  gestions  com  calguin  per  a
l’execució del present acord. 

Figueres, 26 d’abril de 2018

El conseller delegat de l'àrea
de Serveis Socials,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  servei  d'integració  en  família  extensa  del  Consell
Comarcal.- Requeriment de documentació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 13 de febrer de 2018 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei d’integració en família extensa del Consell Comarcal, es van aprovar el
plec  de  clàusules  tècniques  i  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  reguladors  del
contracte i es disposar convocar la licitació per procediment obert i tramitació ordinària. Els
plecs  de  clàusules  administratives  particulars  varen  ser  rectificats  per  acord  de  la  Junta  de
Govern de data 20 de febrer de 2018.

Durant el termini de presentació de proposicions varen presentar oferta les empreses següents:
Fundació Acció Social Infància (FASI) i Associació per a la Recerca i l’Acció  Social VINCLE.

La Mesa de Contractació, reunida en data 24 d’abril de 2018, va proposar l’adjudicació del
contracte a favor de la Fundació Acció Social Infància (FASI).

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.
• Decret Llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública

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

ACORD

Primer.- Requerir la Fundació Acció Social Infància (FASI) perquè en el termini de deu dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació del present acord presenti la documentació
que tot segui s’indica, amb l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que ha retirat la seva
oferta:

• Resguard  acreditatiu  d’haver  fet  efectiu  el  pagament  dels  anuncis  de  licitació,  per
import de 73,62€

• Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import d’11.878,30€
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Segon.  -   Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord. 

RECURSOS

Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat.

Figueres,  2 de maig de 2018
En dono fe,

El conseller delegat de l'àrea El Secretari,
de Serveis Socials.

Àlex Hernández González Francisco Muñoz Cameo
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