JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a contractació del servei de tallers de gimnàstica per a persones
grans .-Requeriment de documentació.Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2019 es va aprovar l’expedient
de contractació del servei de tallers de gimnàstica per a persones grans en el marc de les
activitats d’atenció a la dependència i suport a les famílies de la comarca de l’Alt Empordà;
es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques i es va disposar convocar licitació per procediment obert i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 12 de novembre
de 2019, es va presentar una única oferta per part de l’empresa DIVERSPORT SL
La Mesa de Contractació, reunida en data 10 de desembre de 2019, va proposar
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa DIVERSPORT SL per tractar-se de l’única
oferta presentada.
L’esmentada empresa figura inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) i
s’han comprovat les dades que hi consten.
Fonaments de dret
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

-

RD 1098/2001, de 12 d’octubre,pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

-

RD 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 tot allò que no s’oposi a la Llei.

-

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 Benestar 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 DIVERSPORT SL 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 la pòlissa de responsabilitat civil i resguard acreditatiu de la seva vigència

•

Indicació del personal que s’adscriurà al servei, amb acreditació de la seva titulació
(diplomatura o grau en fisioteràpia) i certificat de col.legiació.

•

Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva per import de
1.259,22€.

RECURSOS

Aquesta resolució no es pot impugnar ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar,

Àlex Hernández González

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 a la contractació del servei d'habitatges d'inclusió social- Rectificació d'error
material en l’acord d’adjudicació .Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de novembre de 2018 es va aprovar l’expedient
de contractació del servei d’habitatges d’inclusió social; 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, amb un pressupost
base de licitació de 90.860,00€, IVA exclòs (109.940,60€, IVA inclòs).
Durant el termini de presentació de proposicions es va presentar una única oferta, per part
de l’empresa SUARA SERVEIS SCCL, amb NIF F17444225.
Per acord de la Junta de Govern de data 14 de maig de 2019 es va adjudicar el contracte del
servei d’habitatges d’inclusió social a favor de SUARA SERVEIS SCCL.
A l’apartat primer de l’esmentat acord es deia que el contracte s’adjudicava «pel preu de
noranta mil vuit-cents seixanta euros (90.860,00€), IVA exclòs, que més 19.080,60€ en
concepte d’IVA, fan un total de 109.940,60€...»
S’ha comprovat amb posterioritat que l’oferta econòmica presentada per SUARA SERVEIS
SCCL era de 90.860,00€, dels quals 90.860,00€ corresponien al preu del contracte i 0,00€ a
l’Impost sobre el Valor Afegit.
L’empresa SUARA SERVEIS SCCL ha aportat acord de concessió de l’exempció d’IVA per part
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en favor de l’empresa ESCALER SCCL, amb NIF
F17444225, coincident amb el de SUARA SERVEIS SCCL.
Es constata que SUARA SERVEIS SCCL és el resultat de fusió mitjançant absorció per part
d’ESCALER SCCL de dues altres cooperatives i del canvi de nom de la cooperativa absorbent.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015 permet a les administracions púbiques rectificar en
qualsevol moment els errors materials, aritmètics o de fet, dels seus actes.

Fonaments de dret
•

Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Rectificar l’apartat primer de l’acord d’adjudicació del contracte del servei d’habitatges d’inclusió
social de manera que allà on diu «pel preu de noranta mil vuit-cents seixanta euros (90.860,00€), IVA
exclòs, que més 19.080,60 en concepte d’IVA, fan un total de 109.940,60€, ha de dir «pel preu de noranta
mil vuit-cents seixanta euros (90.860,00€), IVA exempt.»
Segon.- Rectificar, així mateix, l’apartat segon de l’acord, de manera que la despesa total prevista per a les
diferents anualitats d’execució del contracte no ha d’incloure l’import de l’IVA calculat.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària i a l'àrea d'Intervenció de Fons del
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Quart.- Facultar indistintament el president 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 Benestar,

Àlex Hernández González
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 a la resolució de les al.legacions i noves sol.licituds en el marc de la convocatòria d’ajuts
individuals de menjador per al curs 2019-2020.
Fets
Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les competències delegades de la gestió del
transport i del menjador escolar a la comarca de l'Alt Empordà.
D'acord amb les bases que regulen la convocatòria d'ajuts individuals de menjador pel curs 2019-2020,
aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 16 d’abril de 2019 i ratificat pel Ple del Consell
Comarcal de data 21 de maig de 2019. (Expedient 2019/569)
La Junta de Govern, en sessió de data 19 de novembre de 2019, va aprovar l’adjudicació dels ajuts
individuals de menjador per al curs 2019-2020. (Expedient 2019/1584)
Aquesta adjudicació es va comunicar a les famílies i als ens gestors, i es va iniciar el període de presentació
d’al·legacions.
S’han acceptat les noves sol·licituds presentades i les al·legacions que compleixen els requisits establerts a
les bases de la convocatòria.
Atès l'informe de la Cap de l’Àrea dels Serveis de Cultura i Ensenyament, segons el qual proposa l’estimació
de les al.legacions i noves sol.licituds presentades per al curs 2019-2020 que compleixen els requisits
establerts a les bases de la convocatòria.
D’acord amb la proposta de la Consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, segons la qual proposa
l’adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs 2018-2019,
Fonaments de dret
–

Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

–

Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els Consell
Comarcal poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.

–

L'article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni individualitzat entre
la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.

–

Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents públics de
titularitat del Departament d'Ensenyament.

–

Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del transport escolar i per a la
gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d'ensenyament de 18 de juliol
de 2016.

–

Bases de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador aprovades per Ple del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà en data 21 de maig de 2019.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent:
ACORD
Primer.- Aprovar l'adjudicació dels ajuts individuals de menjador per al curs 2019-2020 de les al.legacions i
noves sol.liciuds presentades d’acord amb l'annex adjunt que forma part de la proposta.
Segon.- Comunicar aquesta resolució als centres d'ensenyament corresponents únicament a efectes de
facilitar la informació necessària per al desenvolupament del bon funcionament del centre, sense que se'n
pugui fer ús diferent i sempre donant compliment al previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i resta de la normativa corresponent. Així com als sol·licitants
afectats per al seu coneixement i als efectes adients.
Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà i es farà efectiu una vegada
rebudes les certificacions corresponents, quedant condicionat el mateix a:
- L'aprovació de l'addenda econòmica corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal de l'Alt Empordà
té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.
L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan l'alumne hagi fet
ús del servei de menjador del centre.
Quart.- Autoritzar la despesa d’ajuts individuals de menjador, per l'import de 160.945,06 € corresponent al
període de setembre i octubre amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.48000 del pressupost de
2019, l'import de 103.758,96 € corresponent al període de setembre i octubre amb càrrec de l'aplicació
pressupostària 35.3263.22799 del pressupost de 2019, i una despesa per l'import de 154.021,39 € i
99.797,23 € pel període de novembre i desembre i 491.432,57 € i 316.082,06 € pel període de gener a juny
amb càrrec al pressupost de 2020, d'acord amb la relació següent:
ENS GESTOR

SET-OCT

NOV-DES

GENER-JUNY

AMPA ESC FLUVIANETS

1.085,00

1.023,00

3.348,00

AMPA ESC JOAN REGLA

1.866,60

1.811,70

5.984,10

420,00

384,00

1.308,00

AMPA ESC CABANES

2.278,50

2.148,30

7.030,80

AMPA ESC RUIZ AMADO

7.644,00

7.425,60

23.368,80

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES

5.967,50

5.797,00

18.243,50

ESC SANTA CECILIA (AJUNT)

AMPA ESC PUIG D'ESQUERS

108,50

105,40

331,70

AMPA ESC EMPURIES

11.052,83

10.421,24

34.105,86

AMPA ESC M. ANGELS
ANGLADA

6.076,00

5.902,40

18.575,20

AMAP ESC JOSEP PALLACH

12.915,00

12.546,00

39.483,00

AMPA ESC SALVADOR DALI

13.328,00

12.947,20

40.745,60

AMPA ESC SANT PAU

7.714,00

7.493,60

23.582,80

AMPA ESC AMISTAT

15.905,75

15.451,30

48.626,15

COR DE MARIA

7.052,50

6.851,00

21.560,50

LA SALLE

3.906,00

3.682,80

12.052,80

ESCOLAPIES FIGUERES

4.231,50

3.989,70

13.057,20

AMPA ESC J. PEÑUELAS DEL RIO

5.176,50

4.880,70

15.973,20

96,25

90,75

297,00

976,50

920,70

3.013,20

2.376,00

2.178,00

7.062,00

14.265,90

13.077,08

42.401,43

AMPA ESC NARCIS
MONTURIOL

7.560,00

6.930,00

22.470,00

AMPA ESC M. VAYREDA (ROSES)

6.588,00

6.039,00

19.581,00

CENTRE ESCOLAR EMPORDA

112,23

102,88

333,58

AMPA ESC LLAGUT

8.715,00

8.466,00

26.643,00

AMPA ESC TERRAPRIMS

2.061,50

2.002,60

6.302,30

AMPA ESC SANTIAGO RATES

3.472,00

3.372,80

10.614,40

AMPA ESC SOL I VENT

3.525,80

3.525,80

11.199,60

AMPA ESC LES MELIES

2.685,15

2.685,15

8.529,30

ESC VENTALLÓ (AJUNT.)

1.332,80

1.332,80

4.233,60

449,75

436,90

1.374,95

160.945,06

154.021,39

491.432,57

ESC LES SALINES (AJUNT.)
AMPA ESC RAMON MUNTANER
AMPA ESC PONT DE MOLINS
AMPA ESC ELS GRECS

CEE MARE DE DEU DEL MONT

SERHS FOOD AREA, SL
ESC L'ESCULAPI

SET-OCT

NOV-DES

GENER-JUNY

1.183,88

1.116,23

3.653,10

968,63

940,95

2.961,23

3.766,88

3.659,25

11.515,88

ESC GARRIGAS

110,70

101,48

329,03

ESC PUIG SEGALAR

731,85

710,33

2.346,23

ESC JOAQUIM VALLMAJO

667,80

612,15

1.984,85

ESC TRAMUNTANA

190,80

174,90

567,10

ESC MARIA PAGES

278,25

270,30

850,65

ESC SANT ANDREU

463,75

450,50

1.417,75

95,40

87,45

283,55

ESC GONÇAL COMELLAS

463,75

450,50

1.417,75

ESC MONTSERRAT VAYREDA

667,80

612,15

1.984,85

ESC ELS VALENTINS
ESC VALLGARRIGA

ESC MN. JOSEP M ALBERT

ESC LLERS

1.408,75

1.368,50

4.306,75

ESC LLUIS M. VIDAL

704,38

684,25

2.153,38

ESC ELS DOLMENS

517,50

488,75

1.523,75

ESC MONT ROIG

100,63

97,75

307,63

1.207,50

1.138,50

3.726,00

100,63

97,75

307,63

17.620,05

17.116,62

53.867,01

838,08

768,24

2.490,96

ESC ANICET DE PAGES

3.157,35

3.067,14

9.652,47

ESC JOSEP POUS I PAGES

8.351,70

8.113,08

25.532,34

INS – ESC EL BRUEL

9.777,60

9.498,24

29.891,52

ESC JOAQUIM CUSI

16.611,00

16.136,40

50.782,20

ESC CARME GUASCH

6.130,25

5.955,10

18.741,05

593,25

559,35

1.830,60

1.285,38

1.248,65

3.929,58

77.993,51

75.524,50

238.354,80

ESC SANT SEBASTIA
ESC ANTONI BALMANYA
ESC PARC DE LES AIGUES
ESC TERESA DE PALLEJA

ESC EL FAR
ESC TORRE D'EN REIG

EUREST

SET-OCT

NOV-DES

GENER-JUNY

ESC JOSEP DE RIBOT OLIVAS

2.423,05

2.353,82

7.407,61

ESC CARITAT SERINYANA

2.492,28

2.284,59

7.407,61

4.915,33

4.638,41

14.815,22

SERUNION

SET-OCT

ESC JAUME VICENS VIVES

NOV-DES

GENER-JUNY

10.379,52

9.514,56

30.850,24

380,80

369,92

1.164,16

ESC JOAQUIM GIFRE

1.808,80

1.705,44

5.581,44

ESC MARTI INGLES

2.475,20

2.404,48

7.567,04

15.044,32

13.994,40

45.162,88

ES PAU

FUNDESPLAI

SET-OCT

ESC POMPEU FABRA
ESC LES CLISQUES
ESC SANT JAUME

TOTAL AIM:

NOV-DES

GENER-JUNY

3.703,70

3.597,88

11.322,74

800,80

777,92

2.448,16

1.301,30

1.264,12

3.978,26

5.805,80

5.639,92

17.749,16

264.704,01

253.818,62

807.514,63

Cinquè.- Establir que els directors dels centres hauran de comunicar al Consell Comarcal les altes, les
baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així mateix, el director del centre, i

si s'escau el President/a i Secretari/a de l'AMPA, quan finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts,
segons model que trametrà el Consell Comarcal.
Sisè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per
executar el present acord.
Setè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i
als efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica
La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament
Intervingut i conforme,
L’Interventor,

En donofe,
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 contractació dels serveis d'elaboració i disseny d'una relació i valoració de llocs de
treball.-Requeriment de documentació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 29 d’octubre de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació dels
serveis d’elaboració i disseny d’una relació i valoració de llocs de treball; 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 simplificat abreujat i tramitació ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions, que finalitzava el dia 19 de novembre de 2019, es varen
presentar les ofertes següents: FUNDACIÓ URV, CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA SL, MARLLI
CONSULTING SL NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES SL, RODRIGUEZ VIÑALS SL i D’ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACION SA.
La responsable de l’àrea de Recursos Humans ha emès informe de data 17 de desembre de 2019 en què
proposa l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa RODRÍGUEZ VIÑALS SL per haver presentat l’oferta
més avantatjosa.
Fonaments de dret
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

•

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

•

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.

•

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

Per tot això, el conseller delegat de l’àrea de Recursos Humans proposa a la Junta de Govern l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Requerir a l’empresa RODRIGUEZ VIÑALS SL perquè en el termini de set dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la notificació del present acord presenti la documentació següent, amb l’advertiment
que, en cas contrari, s’entendrà que ha retirat la seva oferta:
- Documentació acreditativa de la identitat, titulació i experiència del director i el coordinador del projecte,
respectivament, d’acord amb allò exigit a l’apartat F.2 del quadre de característiques.
- Documentació acreditativa de la direcció, per part del director del projecte, dels projectes addicionals als
exigits a l’apartat F.2.a) del quadre de característiques i que s’indiquen a l’oferta (5)
- Documentació acreditativa de la col.laboració, per part del coordinador del projecte, en els projectes
addicionals als exigits a l’apartat F.2.b) del quadre de característiques i que s’indiquen a l’oferta (6).

- Documentació acreditativa de la identitat i la titulació del personal addicional que s’adscriurà al contracte i
que s’indica a l’oferta (4)
- Informe de treballadors en alta en el codi de cotització de l’empresa (ITA)

RECURSOS
Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no qualificat”.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea
de Recursos Humans,

En dono fe,
El Secretari,

Francisco L. Muñoz Cameo

