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 d'una ambulància
tipus B per desplaçar un alumne de Roses al Centre d'educació especial Mare de Déu del
Mont, a Vilafant.- Requeriment de documentació a l’oferta més avantatjosa.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 14 de maig de 2019 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei de transport escolar sanitari d'una ambulància tipus B per desplaçar
un alumne de Roses al Centre d'educació especial Mare de Déu del Mont, a Vilafant.
Durant el termini de presentació d’ofertes, que va finalitzar el dia 11 de juny de 2019, es
van presentar dues ofertes: Consorci del Transport Sanitari Regió Girona SA i Transport
Sanitari de Catalunya SL.
La Mesa de Contractació, reunida en data 25 de juny de 2019, va proposar l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa Transport Sanitari de Catalunya per haver presentat l’oferta
més avantatjosa.
Fonaments de dret
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

•

Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general
de la llei de Contractes de les Administracions Públiques.

•

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a
la llei.

•

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, en allò que no s'oposi a la llei.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de d’Ensenyament proposa a la Junta de
Govern l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Acceptar la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació

Segon.- Requerir l’empresa Transport Sanitari de Catalunya perquè en el termini de deu dies
hàbils des de l’endemà de la notificació del present acord presenti la documentació que tot
seguit s’indica, d’acord amb les previsions de la clàusula 15.2 del plec de clàusules
administratives particulars, amb l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que ha retirat la
seva oferta:
•

Còpia de l’escriptura de constitució o de modificació de la societat inscrita al Registre
oficial corresponent.

•

Còpia autèntica de l’escriptura de poders del signant de la proposició inscrita al
Registre Oficial corresponent.

•

Fotocòpia compulsada del DNI del signant de la proposició

•

Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i del rebut acreditatiu de la seva vigència

•

Documentació acreditativa de la identitat i la titulació dels tècnics sanitaris que
prestaran el servei, així com de la seva filiació i alta a la Seguretat Social

•

Còpia compulsada de la fitxa tècnica del vehicle adscrit al servei, així com de la resta
de requisits tècnics a què es fa referència en el plec de prescripcions tècniques.

•

Documentació acreditativa dels dispositius de geolocalització de què disposa

•

Certificat negatiu d’antecedents penals per delictes contra la llibertat i indemnitat
sexual del personal adscrit al servei

•

Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, per import de
1.695,75€

RECURSOS

Aquesta resolució no es pot impugnar ja que es tracta d’una acte administratiu de tràmit no
qualificat.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La consellera delegada de l'àrea
d’Ensenyament en funcions,

En dono fe,
El Secretari,
Francisco L. Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al contracte mixt de serveis i subministrament per al manteniment dels
senders de la xarxa Itinerànnia a l'Alt Empordà.- Adjudicació del lot 1.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 2 d’abril de 2019 es va aprovar l’expedient relatiu al
contracte mixt de serveis i subministrament per al manteniment de la xarxa Itinerànnia a l’Alt
Empordà, dividit en dos lots:
-

Lot 1: subministrament dels elements de senyalètica vertical, d’acord amb el Manual
tècnic de senyalització de la xarxa.

-

Lot 2: serveis de manteniment de camins, consistents en el tractament de la vegetació,
pintat de la senyalització horitzontal, instal.lació de la senyalètica vertical i revisió i
creació puntuals de cartografia digital.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 8 de maig de 2019,
varen presentar oferta per al lot 1 les empreses següents: CHAPER SL, Pauta Señalética y
Arquitectura SL i Ruter Tecnologia SL.
La Mesa de Contractació, reunida en data 4 de juny de 2019, va procedir a la valoració de les
ofertes presentades, amb el resultat següent:
LOT 1
CHAPER SL

Oferta econòmica fins a 80 punts

80 punts

Millora termini garantia, fins a 20 punts

20 punts

TOTAL

100 punts

PAUTA SEÑALETICA
RUTER
Y ARQUITECTURA SL TECNOLOGIA SL

76,73 punts
8 punts
84,73 punts

71,21 punts
20 punts
91,21 punts

La Mesa de Contractació, en la mateixa sessió, va proposar l’adjudicació del contracte a favor
de l’empresa CHAPER SL per haver presentat l’oferta més avantatjosa.
L’esmentada empresa figura inclosa al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i s’han
consultat les dades que hi consten.
L’empresa CHAPER SL, en resposta al requeriment efectuat per acord de la Junta de Govern
de data 11 de juny de 2019, ha dipositat la garantia definitiva per import de 325,11€.

Fonaments de dret
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
• Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la llei
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, en allò que no s'oposi a la llei.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme en funcions proposa a la Junta de
Govern l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Adjudicar el subministrament dels elements de senyalètica vertical, lot 1 del
contracte mixt de serveis i subministrament per al manteniment dels senders de la xarxa
Itinerànnia a l’Alt Empordà, a favor de l’empresa CHAPER SL, amb CIF B17045618, pel preu
de 6.502,26€, IVA exclòs, (7.867,73€, IVA inclòs) i una durada de 18 mesos.
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
7.867,73€, IVA inclòs, amb la periodificació següent:
Període

Import, IVA exclòs

IVA

Import, IVA inclòs

2019

1.806,18€

379,30€

2.185,48€

2020

4.696,08€

986,17€

5.682,25€

TOTAL

6.502,26€

1.365,47€

7.867,73€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2019 s’efectuarà
amb càrrec a l’aplicació 30.4321.21000 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa
resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents.
Tercer.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Olga Sabater Armengou, cap de
l’àrea de Turisme del Consell Comarcal.
Quart.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini dels quinze dies hàbils següents a la
remissió de l’acord d’adjudicació concorri a formalitzar el contracte administratiu.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord als licitadores i a l’àrea d’Intervenció del Consell
Comarcal i, simultàniament, publicar-ho al perfil del contractant del Consell Comarcal.
Sisè.- Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant

Setè.- Autoritzar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per a l’execució del present acord.
RECURSOS
Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran
interposar els recursos següents:
- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini
d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. Transcorregut el
termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense notificar-ne la seva
resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu,
acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa administrativa. Si s'ha formulat el recurs de
reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui
formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el
referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província de
Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Turisme
en funcions,

Intervingut i conforme,
L’interventor,
Ernest Ruiz Garcia

En dono fe,
El Secretari,
Francisco L. Muñoz Cameo

