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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 13 de març de 2013, adoptà, entre 
altres, l’acord següent: 
 
 
"20. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS: “SERVEI TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA I 
MEDIACIÓ” 
 
Fets i antecedents 
 
Vist l'expedient de contractació per al contracte del servei tècnic de convivència i mediació, 
pel procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació; 
 
Durant el termini obert a l'efecte s'han presentat dues proposicions: Fundació pel Suport Social 
i Solidari i Mediación y Convivencia, SL. 
 
Vist l'informe emès pels serveis tècnics del Consell Comarcal i signat per la senyora Mireia 
Rosés i Noguer, de data 26 de febrer de 2013, que s'assumeix íntegrament com a motivació 
d’aquest acord. 
 
De conformitat amb l’informe emès, i a la vista de la documentació contrastada, s’ha 
comprovat que la proposta presentada per l’empresa Mediación y Convivencia, SL, en el 
document relatiu al seu Pla de Treball, concretament a l’apartat de Metodologia (pàg. 23, 
Sobre 2), concreta que “la proposta d’horari de funcionament de l’oficina de mediació i 
convivència ciutadana seria de 20 hores setmanals d’atenció directe, 5 hores per informes i 
5 hores setmanals de supervisió i direcció del projecte”, per tant, la suma total és de 30 
hores, proposta que contradiu el que estableix la clàusula setena del Plec de Condicions 
Tècniques, lloc on es concreta que “El servei de mediació i foment de la convivència estarà 
integrat per un tècnic de convivència a jornada completa”. Per altra banda, en la proposta 
presentada, en l’apartat de Pla de Treball com a l’apartat de Millores de les funcions del 
Sobre 2, concreta que el servei estaria integrat, a part del tècnic mediador, per un supervisor 
de casos i un director d’equip, funcions que a la clàusula desena del Plec de condicions 
tècniques estableix que són responsabilitat del Consell Comarcal. 
 
Per tot això, es considera que la proposta presentada és una variant o alternativa, la qual 
cosa no pot ser acceptada en base al que estableix la clàusula A13) del plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen la licitació i, és en aquest sentit, que la mesa 
proposa l’exclusió del procés licitador de la proposta presentada per l’empresa Mediación y 
Convivencia, SL. 
 
A continuació, s’ha valorat la proposta presentada per l’entitat Fundació Privada pel Suport 
Social Solidari se li ha atorgat la puntuació següent: 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Fundació Privada pel 
Suport Social Solidari
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1. Disposar de personal adequat que tingui experiència en tasques de 
mediació comunitària i de foment de la participació en l’àmbit supramunicipal 
a la comarca d’Osona: 2 punts per Currículum presentat fins a un màxim de 
4 punts. 

2 punts 

2. El treball realitzat en matèria de polítiques públiques en l’àmbit de mediació 
comunitària i ciutadana des de l’àmbit de l’administració comarcal. 0,5 punts 
per any treballat fins a un màxim 2’5 punts. 

2,5 punts 

3. El treball realitzat en matèria de foment de la participació ciutadana des de 
l’àmbit de l’administració comarcal. 0,5 punts per any treballat fins a un 
màxim 2’5 punts. 

2,5 punts 

4. La millora del procediment del servei basat en propostes concretes que 
optimitzin el seguiment i el control del servei de mediació i foment de la 
convivència. 0,5 punts per proposta efectuada, fins a un màxim de 1 punt. 

1 punt 

5. Disminució sobre el preu de licitació impostos inclosos, fins un màxim de 3 
punts. 

Una disminució del 2 %: 1,5 punts. 
Una disminució del 4 %: 3 punts. 

0 punts 

TOTAL PUNTUACIÓ 8 punts 
 
Vista la proposta formulada per la de la Mesa de Contractació reunida el dia 26 de febrer de 
2013, que s’assumeix íntegrament com a motivació d’aquest acord. 
 
Atès que per resolució de Presidència de data 27 de febrer de 2013 es va requerir al licitador 
amb l’oferta més avantatjosa perquè en el termini de deu dies hàbils presentes la garantia 
definitiva i la documentació corresponent, d’acord amb el punt 3 de la part dispositiva de 
l’esmentada resolució. 
 
Atès que en data 7 de març de 2013, 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. 
 
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. 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
1.- Declarar vàlid el procediment licitador obert i convocat per contractar el servei tècnic de 
convivència i mediació, i d’acord amb les ofertes presentades, adjudicar-lo a la Fundació 
Privada pel Suport Social Solidari, pel preu de trenta-tres mil set-cents vint-i-dos euros i setze 
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cèntims (33.722,16 €), exempt d’IVA, d'acord els plecs de clàusules aprovats i l'oferta presen-
tada. 
 
2.- Declarar exclosa del procediment licitador esmentat la proposta presentada per l’empresa 
Mediación y Convivencia, SL, pels motius detallats en la part expositiva. 
 
3.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.235.227.99 del vigent 
pressupost comarcal per a l’exercici de 2013. 
 
4.- Donar publicitat a aquesta adjudicació mitjançant un edicte inserit al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al Perfil del Contractant i al tauler d’anuncis de la Corporació i donar-
ne compte a la Intervenció i a la Tresoreria comarcals. 
 
5.- Notificar aquest acord als licitadors, expressant en tot cas, els recursos que corresponguin. 
 
6.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester el president perquè 
formalitzi en nom de la Corporació 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), 14 de març de 2013 
 
 El secretari        Vist i plau 
          El president, 
 
 
 
 
 

Joan Roca i Tió 
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