
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació d'un servei de transport escolar sanitari des del municipi de
Roses a l'escola Mare de Déu del Mont de Vilafant. Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 15 de març de 2016 es va aprovar l'expedient  de
contractació  d'un  servei  de  transport  escolar  sanitari  des  del  municipi  de  Roses  a  l'escola
d'educació especial Mare de Déu del Mont, al municipi de Vilafant, es van aprovar el plec de
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars reguladors del contracte
i es va disposar convocar la licitació, per procediment negociat sense publicitat.

Es va sol.licitar oferta a les empreses següents: Consorci del Transport Sanitari Regió Girona,
SA; Transport Sanitari de Catalunya SLU i Ambulàncies Banch Vila SL, i es va anunciar la
licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal.

Durant el termini de presentació de proposicions s'ha presentat només una oferta: Consorci del
Transport Sanitari Regió Girona SA.

La cap de l'àrea de Cultura i Ensenyament  ha emès l'informe de data 12 d'abril de 2016, amb la
valoració de l'oferta presentada i, en aplicació dels criteris  establerts a la clàusula 12ena. del
plec,  li  ha atorgat la puntuació següent:

A. Criteris avaluables  de forma automàtica, fins a 90 punts

- Oferta econòmica, 60 punts 60 punts

- Antiguitat del vehicle adscrit al servei, fins a 30 punts 30 punts

B. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 10 punts

- Formació  complementària  en  l'àmbit  sanitari  del  conductor
adscrit al servei, fins a 2,5 punts

0 punts

- Formació  complementàra  en  l'àmbit  sanitari  de  l'acompanyant
adscrit al servei, fins a 2, 5 punts

0 punts

- Millores (transport gratuït de l'alumne entre dues localitats de la
comarca), fins a 5 punts

0 punts

PUNTUACIO TOTAL 90 punts



Per acord de la Junta de Govern de data 19 de d'abril de 2016 es va disposar requerir l'empresa
Consorci del Transport Sanitari Regió Girona SA perquè aportés diversa documentació d'entre
la  referida  a  la  clàusula   14ena.   del  plec  i  perquè  acredités  la  constitució  de  la  garantia
definitiva per import de 2.544,75€.

L'empresa Consorci del  Transport Sanitari  Regió Girona SA ha donat  compliment  al  referit
requeriment.

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP),  modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.

Per  tot  això,  la  consellera  delegada  de l'àrea  d'Ensenyament  proposa a  la  Junta  de Govern
l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Adjudicar el  contracte del  servei  de transport  escolar  sanitari  des del  municipi  de
Roses a l'escola Mare de Déu del Mont de Vilafant a favor de l'empresa Consorci del Transport
Sanitari  Regió  Girona  SA,  amb  CIF  núm.  A17447061,  representada  pel  Sr.  Pedro  María
Martínez Fernández, amb DNI 36.554.199-T, pel preu de cent setanta-nou euros (179,00€)  per
servei/dia, IVA exempt,  per tractar-se de l'única oferta presentada, complir els requisits exigits i
no superar el tipus de licitació.

El termini d'execució del contracte serà des de la data de la seva signatura fins al 30 de juny de
2017.

Segon-  Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2016,
per un import màxim de 33.033,00€, que inclou les possibles modificacions, fins a un màxim de
3.003,00€,  amb càrrec a l’aplicació  35.3262.22799 del pressupost.

Tercer.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Quart.- Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l’àrea  d’Intervenció  del  Consell
Comarcal

Cinquè.- Autoritzar  la  presidència  perquè  realitzi  tants  actes  i  gestions  com calguin  per  a
l’execució del present acord.



Figueres, 17 de maig de 2016

La consellera delegada 
de l'àrea d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig


