
Santiago Pérez i Olmedo, secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme, 

 

CERTIFICO: Que mitjançant Decret núm. 297/13 de data 12 de novembre de 2013, el 

President del Consell Comarcal del Maresme ha resolt el que resulta del tenor literal 

següent: 

 

“Vist que a la Comissió Permanent del Ple, celebrada en sessió ordinària en data 17 de 

setembre de 2013, es van aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i els 

plecs de prescripcions tècniques per a la contractació d’una empresa per executar el 

servei de l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme, 

 

Vist que les tres empreses convidades han presentat oferta correctament en data, forma i 

lloc: 

 

• Comunitat Terapèutica del Maresme, escrit amb número de registre d’entrada del 

CCM 7932, de data 8 d’octubre de 2013. 

• Centre de Formació i Prevenció, escrit amb número de registre d’entada del CCM 

7929, de data 8 d’octubre de 2013. 

• I que la Fundació Aspronis ha renunciat a participar d’acord amb la comunicació 

amb escrit d’entrada núm. 8017 de data 10 d’octubre de 2013. 

 

Vist l’informe favorable de la solvència econòmica de les empreses presentades, emès per 

la Intervenció de Fons d’aquest Consell Comarcal en data 16 d’octubre de 2013,  

 

Vist l’informe tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica i la gerència d’aquest Consell 

Comarcal, de data 30 d’octubre de 2013, de proposta d’adjudicació de l’esmentat 

contracte, amb caràcter d’urgència, d’acord amb la motivació que es transcriu literalment: 

 

.../... 

“Valoració de les Ofertes 

 

OFERTA ECONÒMICA 

 

Totes dues empreses han ofertat la mateixa oferta econòmica, igualant la que establia el 

Plec de Clàusules Administratives Particulars en el seu punt 1.3, és a dir, 41.650,00.-€ 

(34.421,00.-€ més 7.228,48.-€ corresponents a un tipus del 21% d’IVA). 

 

RECURSOS HUMANS ASSIGNATS 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establia a l’Annex 1 el següent 

dimensionament estàndard orientatiu: 



 

Equip OTL Dedicació  

Tècnic/a Psicòleg/a 24,5 hores  setmana  

Tècnic/a Insertor/a 21 hores setmana 

 

El Centre de Formació i Prevenció proposa la següent dotació: 

 

Equip OTL Dedicació  

Tècnic/a Psicòleg/a 25 hores  setmana  

Tècnic/a orientador 12 hores setmana 

Tècnic/a Insertor/a 12 hores setmana 

 

Per la seva banda, a l’oferta de la Comunitat Terapèutica del Maresme no hi constava la 

dedicació horària ni la dotació de personal. En data 28 d’octubre s’ha requerit l’aclariment 

d’aquesta informació a la Comunitat Terapèutica del Maresme mitjançant correu 

electrònic i s’ha informat als altres licitadors que s’havia demanat l’esmentat aclariment.  

 

En data 29 d’octubre s’ha rebut comunicació via correu electrònic per part de la 

Comunitat Terapèutica del Maresme que diu literalment el següent: “Les hores que 

dedicaran al projecte, tant la Psicòloga com el Tècnic d'Inserció no s'han especificat, 

doncs enteníem que ens havíem de cenyir a les hores proposades als Plecs presentats per 

part del Consell Comarcal del Maresme. Per tant, tal i com es proposa als Plecs, 

ratifiquem que les hores de Psicòleg seran 24,5h. i les de Tècnic d'Inserció, 21h.”. 

 

Així doncs, els recursos humans assignats a la OTL per part de la Comunitat Terapèutica 

del Maresme són: 

 

Equip OTL Dedicació  

Tècnic/a Psicòleg/a 24,5 hores  setmana  

Tècnic/a Insertor/a 21 hores setmana 

 

Valoració: 

 

L’oferta de la Comunitat Terapèutica del Maresme es cenyeix al que demanaven les 

clàusules del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. És a dir, 24’5 hores setmanals 

del Tècnic Psicòleg i 21 hores setmanals del Tècnic Insertor. 

 

Tot i que l’oferta del Centre de Formació i Prevenció proposa una dedicació de mitja hora 

setmanal més que l’oferta de la Comunitat Terapèutica del Maresme, valorem 



negativament l’aportació de 12 hores setmanals del Tècnic Insertor quan al Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars s’establia una dedicació de 21 hores setmanals. 

El fet que l’oferta del Centre de Formació i Prevenció proposi 12 hores addicionals 

setmanals més de dedicació d’un Tècnic orientador Pedagog respecte l’oferta de la 

Comunitat Terapèutica del Maresme, no té valoració de millora al considerar-la 

metodològicament negativa, ja que quantes menys persones participin en el procés de 

acollida, preparació i inserció és millor per al col·lectiu al que va dirigit. A més no s’ajusta 

al perfil professional demanat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.” 

.../... 

 

Vist que, previ a l’adjudicació, s’ha comprovat que l’empresa proposada es troba al 

corrent de les obligacions descrites en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 

14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

(en endavant TRLCSP), i que en data 8 i 10 de juliol de 2013, ha dipositat la 

documentació sol·licitada mitjançant escrit de data 26 de juny de 2013 i registre de 

sortida 2681,  

 

Ates l’art. 151.3, i 156 del TRLCSP, així com el plec de clàusules administratives 

particulars que ha regit el procés de selecció del contractista i les generals aplicables a 

aquest tipus de contracte, 

 

Atesa la delegació de competències plenàries en matèria de contractació efectuada a la 

Comissió Permanent del Ple en sessió extraordinària i urgent de data 22 de juliol de 2011 

(BOP de 22 d’agost de 2011 i en el DOGC núm. 5940, d’11 d’agost de 2011), 

 

Atesa la base 28 i 29.2 de les Bases d’execució del Pressupost vigent, 

 

Vist que la propera sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple està prevista que se 

celebri en data 10 de desembre de 2013, s’escau exercir les facultats de la presidència de 

la Corporació tal com resta motivat l’exercici de la competència descrita a l’apartat e) del 

punt 13.1 del text refós de la Llei d’Organització Comarcal i l’apartat k) de la Llei 11/99 

que modifica la Llei de Bases de Règim Local, que preveu que el president de la 

corporació està facultat per a adoptar resolucions administratives amb caire d’urgència en 

matèries que siguin competència del ple (en aquest cas de la Comissió Permanent del Ple 

per delegació), donant-ne compte a la propera sessió que aquest celebri a efectes de la 

seva ratificació,  

 

En ús de les atribucions que tinc conferides,  

 

HE RESOLT  

 



PRIMER.- ADJUDICAR el contracte del “Servei de l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme”, 

per un import de 34.421,49-€.-€ més 21 % IVA total 7.228,51.-€ a l’empresa Comunitat 

Terapèutica del Maresme – Serveis salut mental, amb CIF F-08701625. 

 

SEGON.- DISPOSAR a favor de l’empresa a l’empresa Comunitat Terapèutica del 

Maresme, amb CIF F-08701625, la quantitat relativa a l’exercici 2013, i assolir el 

compromís de disposar l’import en el pressupost de 2014 quan aquest sigui aprovat, 

d’acord amb el quadre següent: 

 

PRESSUPOST PARTIDA IMPORT IVA 

2013 201.241.22708 4.917,36.-€ 1.032,64.-€ 

2014 201.241.22708 29.504,13.-€ 6.195,87.- € 

 

 

TERCER.- PUBLICAR-HO al perfil del contractant de la corporació, i NOTIFICAR-HO a 

l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i als efectes que, d’acord amb l’article 156 

del TRLCSP, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la notificació de 

l’adjudicació, se celebri en document administratiu el respectiu contracte. 

 

QUART.- NOTIFICAR-HO a la resta de licitadors als efectes del que preveu 151.4 del 

TRLCSP. 

 

CINQUÈ.- FACULTAR al President del Consell Comarcal del Maresme per a la signatura de 

l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris per a l’execució del 

precedent acord. 

 

SISÈ.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la inscripció, de les 

dades bàsiques d’aquest contracte, d’acord amb el que preveu l’article 333 del TRLCSP. 

 

SETÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Comissió Permanent del Ple en la 

propera sessió que se celebri a efectes de la seva ratificació.” 

 

I perquè així consti i produeixi els efectes legals oportuns, lliuro el present certificat per 

ordre i amb el vistiplau del president, a Mataró, a 18 de novembre de 2013. 

 

Vist i plau 

El president 

 

 

 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa   
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