Res: 2020/375
R/N:07/CC/lf (Núm. Exp: 2020/655)

DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a l’acceptació del finançament del Pla de Reactivació SocioEconòmica
Covid19, amb número SOCD21/20/000001.
Fets

En data 28/09/20 la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va aprovar la resolució
per atorgar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà una subvenció per import de 103.200,00 €
per a la contractació de 3 persones en el marc del Pla de Reactivació Socioeconòmica
COVID19, segons el següent detall:
Al gestor d’expedients s’inclou la proposta del conseller delegat de l’ àrea de Promoció
Econòmica.
Per part dels serveis tècnics de l’ àrea de Promoció Econòmica s’ha informat favorablement la
present resolució.

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). 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 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

-

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 40/2015 del règim jurídic del sector públic. Llei de l’organització comarcal de Catalunya
(TRLOCC).

-

Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

-

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).

-

Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial
Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

-

Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, del Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya.

-

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidenta del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà de conformitat amb l’article 13.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya.

RESOLUCIÓ

Per tant, resolc :
Primer.- Acceptar la subvenció del Pla de Reactivació Socioeconòmica covid19 per import de
103.200,00 € .
Segon.- Consignar l’import a l’aplicació pressupostària número 65.45103, «Gencat SOC Pla
React. Socioeconomica Covi19 – SOCD21/20/000001».
Tercer.- Sotmetre la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern per a la
seva ratificació.
Quart.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’ àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal de l’
Alt Empordà.

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
Prenc raó
Cap d'intervenció
TOÑY ASENSIO

El president,

En dono fe
El secretari,

Sònia Martínez Juli

CRISTINA POU MOLINET

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.

R/N://rc (Núm. Exp:2020/316)

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.- Adjudicació.-

“Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 21 d’abril de 2020 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal per procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, amb un pressupost base de
licitació de 131.263,58€, IVA exclòs, que més 27.565,35€ en concepte del 21% d’IVA, fa un
total de 158.828,93€, i una durada de dos anys, prorrogables anualment fins a dos anys més.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 18 de juny de 2020,
es varen presentar les ofertes següents: IMAN CLEANING SL; TECNICAS Y SISTEMAS DE
CONSERVACION SA; MULTIANAU SL i FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM.
A la Mesa de Contractació, reunida en data 1 de setembre de 2020, es va donar compte de
l’informe emès per l’’arquitecta del Consell Comarcal en data 18 d’agost de 2020 amb la
valoració de les ofertes presentades, d’acord amb els criteris automàtics d’adjudicació
establerts en el plec de clàusules administratives particulars particulars, amb el resultat
següent:

OFERTA ECONÒMICA
EMPRESES PRESENTADES

PROP. ECONÒMICA

FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM

111.985,94 €

IMAN Cleaning S.L

130.702,69 €

MULTIANAU, SL

106.775,00 €

118.460,56 €

TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN, S.A, (TESCO)

OFERTA TÈCNICA
EMPRESES
PRESENTADES

Utilització
exclusiva
productes eco

de Reposició
de
bens
consumibles eco

(2*)

(3*)

(4*)

Punt
s 2.1

(5*)

(6*)

Punt TOT
s 2.2 ALP
UNT
S

FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM 3

1

3

3

10

2

3

5

15

IMAN Cleaning S.L

3

1

3

3

10

2

3

5

15

MULTIANAU, SL

3

1

3

3

10

2

3

5

15

TESCO

3

1

3

3

10

2

3

5

15

(1*)

PUNTUACIÓ TOTAL
EMPRESES PRESENTADES

Oferta
Oferta
econom. tècnica

PUNTS

FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM

33,29

15

48,29

IMAN Cleaning S.L

27,16

15

42,16

MULTIANAU, SL

35,00

15

50,00

15

46,17

TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN, S.A, (TESCO) 31,17

La Mesa de Contractació, en la mateixa sessió, prenent en consideració el referit informe tècnic,
en el qual es manifestava també que cap de les ofertes presentades incorria en presumpció
d’anormalitat, va proposar l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa MULTIANAU SL per
haver presentat l’oferta més avantatjosa.

L’empresa MULTIANAU SL figura inscrita al RELI i s’han comprovar les dades que hi consten
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 15 de setembre de 2020 es va disposar requerir
l’empresa MULTIANAU SL perquè diposités la garantia definitiva per import de 5.338,75€.
L’empresa MULTIANAU SL ha donat compliment en temps i forma a l’esmentat requeriment
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 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, la Presidenta PROPOSA:
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal
a favor de l’empresa MULTIANAU SL, amb CIF B50819507, pel preu de 129.197,75€, dels
quals 106.775,00€ corresponen al preu del contracte i 22.422,75€ a l’IVA, i una durada de
dos anys, prorrogables anualment fins a un màxim de dos, en haver presentat l’oferta més
avantatjosa.
La data prevista per a l’inici de l’execució del contracte és l’1 de de desembre de 2020
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
129.197,75€, amb la periodificació següent:
Anualiat

Import, IVA exclòs IVA (21%)

Import total

2020

4.448,96€

934,28€

5.383,24€

2021

53.387,50€

11.211,37€

64.598,87€

2022

48.938,56€

10.277,10€

60.215,66€

TOTAL

106.775,00€

22.422,75€

129.197,75€

La despesa corresponent a l’exercici 2020 s’efectuarà amb càrrec a l’aplicació 20.9201.22700
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. Trini Bonaterra Batlle, arquitecta
del Consell Comarcal.
Quart.- Requerir l’adjudicatària perquè en un termini no superior a cinc dies, un cop
transcorregut el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la remissió de la notificació del
pressent acord als licitadors, concorri a formalitzar el contracte administratiu.
Cinquè.- Requerir l’empresa adjudicatària perquè dins la primera setmana de vigència del
contracte presenti la documentació següent:
- Identificació de la persona de la seva organització que designa com a responsable del
contracte, que serà el/la interlocutor/a amb el Consell Comarcal, amb la seva adreça
electrònica i el seu número de telèfon mòbil de contacte.
- Els comprovants de compra de productes de neteja i material fungible (sabó, paper higiènic
i tovalloletes de paper) previstos per a utilitzar en el primer mes o trimestre de contracte amb
etiqueta europea ecològica, si la seva utilització l’hagués ofert i valorat per a l’adjudicació.
Sisè- Donar trasllat del present acord als licitadors i a l’àrea d’Intervenció del Consell
Comarcal.
Setè- Notificar, així mateix, el present acord a les empreses que estan prestant actualment el
servei en virtut del requeriment efectuat per acord de la Junta de Govern de data 26 de maig
de 2020 a l’empara de l’art. 235.a) del ROAS.
Vuitè.-Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal
Novè.- 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:
- Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la
interposició del recurs contenciós administratiu. La interposició del recurs especial en matèria
de contractació requerirà anunci previ mitjançant escrit presentat davant aquest òrgan de
contractació. El termini per presentar aquest anunci previ, així com per interposar el recurs

especial en matèria de contractació pública, serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la data de la notificació de l’acte impugnat. Un cop anunciat prèviament a l’òrgan de
contractació la intenció d’interposar el recurs especial, la presentació de l’escrit d’interposició
del recurs haurà de fer-se en el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
amb seu a Barcelona, o en el de l’òrgan de contractació. Contra la resolució del recurs especial
en matèria de contractació només procedirà la interposició del recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la
resolució.
- 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.
La Presidenta,

Sònia Martínez Juli
En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou Molinet

