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 tallers de gimnàstica per a persones grans.Requeriment justificació sol·licitud d'indemnització.Fets
La Junta de Govern, en sessió de data 28 de gener de 2020, va adjudicar a l'empresa
DIVERSPORT SL, amb NIF B17711474, el contracte 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, pel preu de 30.473,03€, IVA inclòs, dels quals 25.184,32€
corresponien al preu del contracte i 5.288,71€ a l’IVA, i una durada de dos anys, amb
possibilitat de dues pròrrogues anuals.
El contracte es va formalitzar en data 12 de febrer de 2020 i el termini d'execució s'inicià el
17 de febrer de 2020.
Mitjançant escrit amb registre 2020/12620, de data 16 de desembre de 2020, la Sra. Sònia
Jurnet Dabau, en representació de DIVERSPORT SL, exposava que el servei s’havia vist
interromput amb motiu de la pandèmia i sol·licitava la suspensió del contracte, alhora que
sol·licitava la indemnització corresponent a les despeses de l’aval bancari i de la pòlissa de
responsabilitat civil, de la qual s’imputava un 30% el contracte, i el 3% de benefici industrial.
Per acord de la Junta de Govern de data 16 de març de 2021 es va determinar la impossibilitat
d'execució del contracte com a conseqüència de les mesures adoptades per combatre el
COVID-19 i se’n va declarar la suspensió amb efectes des de la data d'adopció de l’acord i
fins que s'aixequessin aquestes i es pogués reprendre la seva execució, segons s’establís en
el corresponent acord d’aixecament de la suspensió. En el mateix acord es feia avinent a
l’empresa DIVERSPORT SL que la indemnització corresponent s’efectuaria un cop aixecada la
suspensió, a petició de l’interessat.
Per acord
suspensió
l’empresa
suspensió

de la Junta de Govern de data 28 de setembre de 2021 es va disposar aixecar la
del contracte amb efectes a partir del dia 1 d’octubre de 2021 i fer avinent a
DIVERSPORT SL que disposava del termini d’un any des de l’aixecament de la
per formular la sol·licitud d’indemnització.

Mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 2021/1310, de data 30.09.2021, l’empresa
DIVERSPORT sol·licita la corresponent indemnització.
A l’article 34 del DL 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l'impacte econòmic i social del COVID-19 es determinen els danys i perjudicis pels quals el
contractista podrà ser indemnitzat, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva existència
i de la seva quantia. Entre els conceptes que poden ser objecte d’indemnització no hi figura,
però, el benefici industrial.
Fonaments de dret
•
•
•
•
•
•
•

RDL 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
Art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
Art. 53.1.m) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya.
Art. 13.1.h) 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.
L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social proposa a la Junta de Govern:

Primer.- Requerir l’empresa DIVERSPOT SL perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la notificació del present requeriment quantifiqui i presenti documentació
acreditativa de les depeses que s’indiquen a continuació:

a) despeses derivades del manteniment de la garantia definitiva, relatives al període de
suspensió del contracte (del 16 de març de 2021 a l’1 d’octubre de 2021).
b) despeses corresponents a la pòlissa d’assegurança vinculada a l’objecte del contracte i
vigent en el moment de la suspensió. Caldrà justificar el percentatge d’import de la pòlissa
que s’imputa al contracte.
RECURSOS

Contra el present acord no procedeix la interposició de recurs en tractar-se d’un acte de tràmit

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

R/N://xc (Núm. Exp:2021/300)

3.- PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA A LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei per a la planificació i execució del monitoratge
de les activitats pedagògiques i tallers didàctics del Centre de Tractament de Residus de l'Alt
Empordà.- Adjudicació.-

Antecedents de fet
Per acord de la Junta de Govern de data 15 de juny de 2021 es va aprovar l’expedient de
contractació del servei

per a la planificació i execució del monitoratge de les activitats

pedagògiques i tallers didàctics del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà; 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 de licitació de 40.700,00€, IVA exclòs, que més 4.147,00€ en
concepte d’IVA, fan un total de 44.847,00€, i una durada de dos dos anys, prorrogable per un
any.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 16 de juliol de 2021,
va presentar oferta, mitjançant l’eina sobre digital, una única empresa: TERRAMAR, NATURA
I CULTURA, SLU.
La Mesa de Contractació, reunida en data 20 de juliol de 2021 de 2021, va procedir a l’obertura
del sobre B de l’oferta, amb el resultat següent:
Oferta econòmica
Prestacions
contracte

Unitats
estimades

Preu total
(IVA exclòs)

IVA del 10%

Preu total
(IVA inclòs)

Activitats pedagògiques
educació primària

15

13.000,00€

1.300,00€

14.300,00€

Activitats pedagògiques
educació secundària

12

5.800,00€

580,00€

6.380,00€

480,00€

48,00€

528,00€

Tallers didàctics

2

Prestacions
contracte

Preu total
(IVA exclòs)

IVA del 21%

Preu total
(IVA inclòs)

Material per activitats

1

150,00€

31,50€

181,50€

Material per tallers

2

200,00€

42,00€

242,00€

19.630,00€

2.001,50€

Total oferta econòmica

21.631,50€

Oferta tècnica
Nombre
Ofert

Criteri de valoració
Nombre d’educadors amb titulacions universitàries o de formació professional
relacionades amb l'àmbit ambiental (biologia, ciències ambientals, enginyeria o
geografia)

3

Nombre d’educadors amb titulacions universitàries o de formació professional
relacionades amb l’àmbit socioeducatiu (titulació en educació social, dinamització
sociocultural, psicologia, pedagogia, sociologia, integració social o equivalent)

2

Dossiers de l’alumne existents (màx. 2 unitats) convertits a un format digital
interactiu.

SI

Es presenta un projecte de visites virtuals al CTRAE en el marc de les activitats
pedagògiques per a centres educatius.

SI

Nombre de propostes de taller didàctic familiar en versió online (màx. 2)
presentades.

2

Efectuada la valoració de l’oferta presentada, d’acord amb els criteris de valoració automàtica
establerts en els plecs, se li va atorgar la puntuació següent:
Criteri de valoració

Puntuació

Oferta econòmica, fins a 40 punts

40 punts

Oferta relativa a altres criteris de valoració automàtica, fins a 60 punts:

•

Per cada educador amb titulacions universitàries o de
formació professional relacionades amb l’àmbit
ambiental (biologia, ciències ambientals, enginyeria o
geografia), 3 punts, fins a 9 punts

9 punts

•

Per cada educador amb titulacions universitàries o de
formació professional relacionades amb l’àmbit
socioeducatiu (titulació en educació social, dinamització
sociocultural,
psicologia,
pedagogia,
sociologia,
integració social o equivalent), 1 punt, fins a 3 punts

2 punts

•

Si es presenta un projecte de conversió dels dossiers de
l’alumne existents (màx. 2 unitats) a un format digital
interactiu, 13 punts

13 punts

•

Si es presenta un projecte de visites virtuals al CTRAE en
el marc de les activitats pedagògiques per a centres
educatius, 20 punts

20 punts

•

Si es presenten fins a 2 propostes de taller didàctic
familiar en versió online, 7,5 punts, fins a 15 punts

15

PUNTUACIÓ TOTAL

99 punts

Després de comprovar que no incorria en presumpció d’anormalitat, la Mesa de Contractació
va proposar l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa TERRAMAR, NATURA I CULTURA,
SLU, en ser l’única oferta presentada.
L’empresa TERRAMAR, NATURA I CULTURA, SLU figura inscrita al RELI i es van comprovar les
dades que hi constaven, les quals estaven incomplertes pel que fa a la solvència tècnica i
econòmica.
S’ha aportat la documentació requerida mitjançant sengles resolucions de presidència de data
30 de juliol de 2021 i 26 d’agost de 2021, respectivament.
S’ha acreditat la constitució de la garantia definitiva per import de 2.242,35€, segons carta de
pagament de data 18 d’agost de 2021.
La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria, informa
favorablement el contingut de la present proposta d’acord.
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.

•
•

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi proposa a la Junta de Govern:
Primer.- Adjudicar el contracte del servei per a la planificació i execució del monitoratge de
les activitats pedagògiques i tallers didàctics del Centre de Tractament de Residus de l’Alt
Empordà a favor de l’empresa TERRAMAR, NATURA I CULTURA SL, amb NIF núm. B17983230,
per un import de 39.260,00€, IVA exclòs, que més 4.003,00€ en concepte d’IVA, fan un total
de 43.263,00€, i una durada de dos anys, prorrogables per un any més.
Segon.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
43,263,00€, amb càrrec a l’aplicació 45.1722.22610 del pressupost i amb la distribució
següent:
Anualitat
2021
(nov- des)
2022
2023
(Gener-oct)
TOTAL

Import, IVA
exclòs
480,00 €
200,00€
19.280,00 €
350,00€
18.800,00 €
150,00 €

39.260,00€

IVA (21% i 10%)

Import total, IVA INCLÒS

48,00 €
42,00€
1.928,00 €
73,5 €
1.880,00€
31,5€

528,00 €
242,00€
21.208,00 €
423,50€
20.680,00€
181,50€

4.003,00€

770,00€
21.631,5€

20.861,50€

43.263,00€

En tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual resta condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en els corresponents pressupostos.
Tercer.- Designar com a responsable del contracte la Sra. Helena Valent Nadal, cap de l’àrea
de Medi Ambient del Consell Comarcal.

Quart.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini dels quinze dies hàbils següents a la
notificació del corresponent acord concorri a formalitzar el contracte administratiu
Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors i donar-ne trasllat a l’àrea de Medi Ambient i
de Serveis Econòmics.
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal
Setè.- Autoritzar indistintament la president i el gerent del Consell Comarcal 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.

