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RESOLUCIÓ 
 
Vic (Osona), 16 de maig de 2013 
 
Assumpte: Adjudicació del contracte de serveis: “Assistència tècnica per a la l’execució 

de la formació professionalitzadora d’auxiliar de cuina i sala en el Programa 
Joves per l’Ocupació 

 
Fets i antecedents 
 
Vist l'expedient de contractació per al servei d’assistència tècnica per a la l’execució de la 
formació professionalitzadora d’auxiliar de cuina i sala en el programa joves per l’ocupació, pel 
procediment negociat sense publicitat i amb tràmit urgent. 
 
Atès que durant el termini obert a l'efecte s'ha presentat una proposició: Fundació Osona 
Gastronomia. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic responsable de l’àrea econòmica, el senyor Alfons González 
Fernández, de data 10 de maig de 2013, que s’assumeix íntegrament com a motivació d’aquest 
acord i en el que hi consten la suma dels criteris establerts a la clàusula A10), que són els 
següents: 
 
a) No hi ha millora en l’oferta econòmica (0 punts) 
b) Programa formatiu i metodologia: es detallen ambdós aspectes (6 punts) 
c) Qualitat tècnica del servei: hi consta un document de compromís a fer els controls 

d’assistència, informes mensuals i avaluació final (7 punts) 
d) Material i estris: es detallen i s’acompanyen d’algunes fotografies (4 punts) 
e) Disposar d’un certificat o més d’alguns sistema de gestió de qualitat: no ho acredita (0 

punts) 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació de data 10 de maig de 2013, que s’assumeix 
íntegrament com a motivació d’aquest acord. 
 
Atès que per resolució de Presidència de data 13 de maig de 2013 es va requerir al licitador amb 
l’oferta més avantatjosa perquè en el termini de cinc hàbils presentes la garantia definitiva i la 
documentació corresponent, d’acord amb el punt 2 de la part dispositiva de l’esmentada 
resolució. 
 
Atès que en data d’avui, el licitador amb l’oferta més avantatjosa 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 determinació del seu règim competencial 
 
Resolució de Presidència de data 20 de febrer de 2013, de delegació de competències a la 
Comissió Permanent del Ple. 
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Plecs de condicions generals aplicables als contractes de consultoria i assistència i de serveis; de 
subministraments; d’altres contractes administratius i dels privats d’aquest Consell. 
 
Article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Resolució de Presidència de data 23 d’abril de 2013. 
 
Fent ús de les facultats que m’han estat conferides, 
 
RESOLC: 
 
1.- Declarar vàlid el procediment negociat sense publicitat amb tramitació urgent i convocat per 
contractar el servei d’assistència tècnica per a la l’execució de la formació professionalitzadora 
d’auxiliar de cuina i sala en el programa joves per l’ocupació, i d’acord amb l’oferta presentada, 
determinar que l’oferta més avantatjosa presentada, en aquest cas l’única i que reuneix els 
requisits necessaris, és la de Fundació Osona Gastronomia, pel preu de vint-i-un mil dos-cents 
cinquanta euros (21.250,- €), exempt 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 06.232.227.99 del vigent 
pressupost comarcal per a l’exercici de 2013. 
 
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 aquest acord al licitador, expressant en tot cas, els recursos que corresponguin. 
 
5.- Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Permanent del Ple, en la propera sessió que 
celebri, perquè si s’escau, la ratifiqui. 
 
 El President,        Davant meu, 
          El Secretari, 
 
 
 
 
 
 Joan Roca i Tió        Jaume Manau i Terrés 
 
 
 


