DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al desistiment del procediment de licitació per a la contractació del servei
socioeducatiu de prevenció diürna del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 28 de novembre de 2017 es va aprovar l'expedient de
contractació administrativa que tenia per objecte la contractació del servei socioeducatiu de
prevenció diürna del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, així com el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors de la contractació de
l'esmentat servei.
Actualment el procediment de contractació es troba en la fase de presentació d'ofertes,
finalitzant el termini per a la seva presentació el 27 de desembre de 2017.
En data 14 de desembre de 2017 s'ha emès informe per part de la directora tècnica de l'Àrea de
Benestar del Consell Comarcal, on es fa constar que en el plec de clàusules administratives
regulador del contracte s'ha omès la informació relativa a l'obligació per part de l'empresa
adjudicatària de subrogació del personal que actualment es troba prestant el servei, d'acord amb
el Conveni Col·lectiu d'Acció Social, no havent-se facilitat tampoc el quadre de subrogació del
personal.
En data 14 de desembre de 2017 s'ha emès informe per part de la secretaria del Consell
Comarcal, el contingut del qual, copiat literalment en la seva part necessària, és com segueix:
"3.- Consideracions jurídiques.PRIMERA.- D'acord amb el que determina l'art. 155 del TRLCSP, l'òrgan de contractació
podrà desistir del procediment, abans de l'adjudicació del contracte, quan s'apreciï una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d'adjudicació, havent-se de justificar en l'expedient la concurrència de la causa.
Aquest desistiment no impedirà la iniciació immediata d'un nou procediment de licitació.
SEGONA.- Resulta evident que en el cas que ens ocupa s'ha incorregut en una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte, en haver-se omès la informació relativa a
l'obligació per part de l'empresa adjudicatària de subrogació del personal que actualment es
troba prestant el servei, d'acord amb el Conveni Col·lectiu d'Acció Social amb infants, joves,
famílies i d'altres en situació de risc, no havent-se facilitat tampoc el quadre de subrogació del
personal."
Fonaments de dret
-

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).
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-

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).
Art. 155 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova Text refós
de la Llei de contractes del sector públic.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

RESOLUCIÓ
Per tant resolc:
Primer.- Desistir del procediment de licitació per a la contractació del servei socioeducatiu de
prevenció diürna del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, a l'empara del que estableix l'art. 155
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
Segon.- Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Junta de Goven del Consell Comarcal.
Quart.- Notificar aquest acord a les àrees d'Intervenció i de Serveis Socials per al seu
coneixement i els efectes adients.
Figueres, 15 de desembre de 2017
El President

En dono fe,
El Secretari

Ferran Roquer Padrosa

Francisco Luis 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 de comunicació del Consell Comarcal.- Pròrroga.Fets
La Junta de Govern, en sessió de data 22 de desembre de 2015 va adjudicar el contracte del
servei de comunicació del Consell Comarcal a favor del Sr. Josep M. Bernils Vozmediano, amb
DNI núm. 40.429.134-X.
El contracte es va formalitzar en data 30 de desembre de 2015 i la seva durada era de dos anys
a comptar des del dia 1 de gener de 2016, amb possibilitat de pròrroga per un any més, d'acord
amb allò establert a la seva clàusula segona, en consonància amb la clàusula sisena del plec de
clàusules administratives particulars.
En data 31 de desembre de 2017 finalitzava el termini d'execució del contracte
La Gerència del Consell Comarcal, en data 8 de gener de 2018 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.

ACORD
Per tot això, la Comissió de Govern adopta per unanimitat el següent acord:
Primer.- Prorrogar, en els seus propis termes i pel termini d’un (1) any, el contracte administratiu
del servei de comunicació del Consell Comarcal atorgat amb el Sr. Josep M. Bernils i Vozmediano
Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de
desembre 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.
Tercer.- Autoritzar indistintament el President i el Gerent perquè realitzin tants actes i gestions
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com calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 9 de gener de 2018
El conseller delegat de comunicació,

Àlex Hernández González
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco 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 de recollida d'animals abandonats i de gestió i
control de colònies de gats.- Pròrroga.Fets
La Junta de Govern, en sessió de data 11 d'octubre de 2016, va adjudicar el contracte del servei
de recollida d'animals abandonats i de gestió i control de colònies de gats a favor de
l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres, amb NIF núm. G17068024.
El contracte es va formalitzar en data 11 de novembre de 2016 i la seva durada era d'un any a
comptar des del dia 1 de gener de 2017, amb possibilitat de pròrroga per un any més, d'acord
amb allò establert a la seva clàusula quarta, en consonància amb la clàusula sisena del plec de
clàusules administratives particulars.
En data 31 de desembre de 2017 finalitzava el termini d'execució del contracte
La Cap de l'àrea de Medi Ambient, en data 9 de gener de 2018, 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), 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.- Prorrogar, en els seus propis termes i pel termini d’un any, el contracte administratiu
subscrit amb l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres per a la prestació del servei de
recollida d'animals abandonats i de gestió i control de colònies de gats.
Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de
desembre de 2018.
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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.
Tercer.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l'execució del present acord.
Figueres, 9 de gener de 2018
El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

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

En dono fe,
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 modificació de les ordenances per a l'any 2018 en relació al preu públic
establert pel Servei de Teleassistència Domiciliària.Fets
En data 24 d'octubre de 2017 el Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària 2017/13
va aprovar l'adjudicació del contracte del servei local de teleassistència domiciliària a la
demarcació de Girona a l'empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU, per un
període de 4 anys 2018-2021.
El preu d'adjudicació del contracte del servei local de teleassistència domiciliària a la
demarcació de Girona ha estat de 14,04 € IVA inclòs per terminal i més.
Aquest servei és comú a totes les comarques de la demarcació de Girona.
En el moment de l'aprovació de les ordenances fiscals del 2018 del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà estava pendent l'adjudicació del contracte i el preu final del servei local de
teleassistència domiciliària per part de la Diputació de Girona.
En el capítol de Serveis de Benestar de les ordenances de 2018 a l'apartat 1.3 hi figura el preu
del terminal del Servei de teleassistència de 15,97€ quan hauria de figurar 14,04€ que és el preu
que ha aprovat Dipsalut en l'adjudicació del servei.
Vist l'informe emès per la directora tècnica de l'Àrea de Benestar en data 10 de gener de 2018 en
que informa favorablement de la modificació de les ordenances de l'any 2018 en relació al preu
públic establert pel Servei de Teleassistència Domiciliària.
Fonaments de dret
• Llei 39/2015 d'1 d'octubre de 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 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària.
• Articles 23 i 31 de la Llei 12/2007, d11 d'octubre, de Serveis Socials, estableixen que les
entitats locals tenen l'obligació de complir les funcions pròpies dels Serveis Socials Bàsics,
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entre les que es troba la de la teleassistència domiciliària d'acord amb l'article 1.i de la
mateixa Llei.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.-Aprovar la modificació del preu que figura a l'apartat 1.3 del capítol de Serveis de
Benestar de les ordenances per a l'any 2018 per tal que quedi tal com s'indica en el quadre
següent:
Servei de Teleassistència
Cost del servei per unitat i mes

14,04 €

a) Usuari C0

0€

b) Usuari C5

50% del cost

c) Usuari C10

100% del cost

Usuari C0: és l'usuari que accedeix al servei per informe de gratuïtat de Serveis Socials. No
s'aplica copagament.
Usuari C5: és l'usuari amb una renda < ó = 1,7 IRSC (< ó = 967,50€/mensuals)
Usuari C10: és l'usuari amb una renda >1,7 IRSC(>967,50€/mensuals)
Segon.- Notificar la modificació de les ordenances al Departament de Serveis Econòmics.
Figueres, 23 de gener de 2018
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,
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