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Jaume Manau i Terrés, secretari del Consell Comarcal d'Osona,
CERTIFICO:
Que la Comissió Permanent del Ple, en sessió del dia 9 d’abril de 2014, adoptà, entre altres,
l’acord següent:

"15. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS: SERVEIS DE COMUNICACIÓ DEL
CONSELL COMARCAL D'OSONA
Fets i antecedents
Vist l'expedient de licitació per a la contractació del “Serveis de comunicació del Consell
Comarcal d'Osona”, tramitat pel procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació.
Atès que durant el termini obert a l'efecte s'ha presentat una única proposició corresponent a
la senyora Eva Torrents Pujadas.
Vist l'informe emès per la gerent Anna Seijas i Vila, de data 21 de març de 2014, que
s'assumeix íntegrament com a motivació d’aquest acord i de conformitat amb el qual s’han
atorgat les puntuacions següents:

Criteris d’avaluació
Eva Torrents Pujadas

Experiència en
serveis efectuats

Millora
del preu

Valoració estructura tècnica i
capacitació recursos humans

Total

16,67

16,30

10

42,97

Vista la proposta de la Mesa de contractació de data 24 de març de 2014, que s’assumeix
íntegrament com a motivació d’aquest acord.
Atès que per resolució de Presidència de data 25 de març de 2014 es va requerir al licitador
perquè en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent al de recepció del
requeriment, presentes la garantia definitiva i la documentació corresponent, d’acord amb el
punt segon de la part dispositiva de l’esmentada resolució.
Atès que en data 4 d’abril de 2014, el licitador va constituir la garantia definitiva i va presentar
els documents justificatius exigits.
Fonaments de dret
Article 17 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
Acord núm. 6 del Ple Comarcal de data 27 de juliol de 2011, sobre la constitució de la
Comissió Permanent del Ple i acord núm. 4 del Ple Comarcal de data 26 de juny de 2013,
sobre la delegació de competències en la Comissió Permanent del Ple
Resolució de Presidència de data 20 de febrer de 2013, de delegació de competències en la
Comissió Permanent del Ple.
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Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència
i de serveis; de subministraments; d’altres contractes administratius i dels privats del Consell
Comarcal.
Article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per unanimitat s'acorda:
1.- Declarar vàlid el procediment licitador obert i amb més d’un criteri d’adjudicació, convocat
per contractar el “Servei de comunicació del Consell Comarcal d'Osona”, i d’acord amb
l’oferta presentada, adjudicar-lo a la senyora Eva Torrents Pujadas, pel preu de set mil noucents vint euros (7.920,00 €), més mil sis-cents seixanta-tres euros i vint cèntims (1.663,20 €)
corresponents al 21% d’IVA, d'acord amb els plecs de clàusules aprovats i amb l'oferta presentada.
2.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.920.226.02 del vigent
pressupost comarcal per a l’exercici de 2014.
3.- Donar publicitat a aquesta adjudicació mitjançant un edicte inserit al Perfil del Contractant i
al tauler d’anuncis de la Corporació i donar-ne compte a la Intervenció i a la Tresoreria
comarcals.
4.- Notificar a la adjudicatària Eva Torrents Pujadas aquest acord amb l’indicació dels recursos
que corresponguin i comunicar-li que la signatura del contracte tindrà lloc a la seu del Consell
Comarcal no més tard de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció de la
present notificació. La data es comunicarà mitjançant correu electrònic a l’adreça
etorrents@divik.net.
5.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester el president perquè
formalitzi en nom del Consell Comarcal d'Osona el contracte administratiu d’adjudicació, i
qualsevol altre document que sigui necessari en relació amb aquest acord."

I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat per ordre del
president, fent la reserva a que es refereix l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.
Vic (Osona), 10 d’abril de 2014
El secretari

Vist i plau
El president,

Joan Roca i Tió
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