
2.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  conveni  de col·laboració entre el Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà i
l'Ajuntament de Colera per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica municipal.

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal. 

L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant  conveni  marc,  signat  el  29 de juliol  de 2014,  els  ajuntaments  interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016,  va  aprovar  un  nou  conveni marc  entre  el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de  la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament de Colera ha aprovat la resolució per mutu acord del conveni del 2014 i
la  adhesió  al  nou  conveni  de  col·laboració per  a  la  prestació  del  servei  de  comptabilitat
energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i



del procediment administratiu comú.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).
• Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat  energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Colera.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Colera i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu
coneixement i als efectes adients.

Cinquè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per tal  de donar  compliment  al  que estableix l'article  8.1.f  de la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres, 4 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig

http://www.altemporda.org/


3.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  conveni  de col·laboració entre el Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà i
l'Ajuntament de Fortià per a la prestació del servei  de Comptabilitat  Energètica municipal.-
Aprovació.-

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal. 

L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant  conveni  marc,  signat  el  29 de juliol  de 2014,  els  ajuntaments  interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016,  va  aprovar  un  nou  conveni marc  entre  el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de  la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès que l’Ajuntament de Fortià ha aprovat la adhesió al nou conveni de col·laboració per a la
prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.



• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).
• Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat  energètica
municipal a subscriure entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Fortià.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Fortià i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu
coneixement i als efectes adients.

Cinquè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per tal  de donar  compliment  al  que estableix l'article  8.1.f  de la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres,  4 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig

http://www.altemporda.org/


4.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació del servei de recollida d'animals abandonats i de gestió i control
de colònies de gats.- Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 24 de març de 20145 es van  aprovar el  plec de
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques reguladors del contracte
del servei de recollida d'animals abandonats i de gestió i control de colònies de gats, en els quals
s'incorporaven les modificacions derivades de l'estimació parcial de les al.legacions presentades
als plecs aprovats per acord de la Junta de Govern de data 3 de juny de 2014. Així mateix, es va
disposar convocar nova licitació per a l'adjudicació del contracte.

Durant  el  termini  de presentació de proposicions va presentar  oferta l'Associació Protectora
d'Animals i Plantes de Figueres.

La Mesa de Contractació, en sessió de data 21 de maig de 2015  va procedir a l'obertura dels
sobres  núm.  1  i  núm.  2  de  les  pliques  presentades,  que  contenien,  respectivament,  la
documentació administrativa i la documentació tècnica subjecte a judici a valor de les pliques
presentades.

La cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal va emetre informe de data 4 de juny de
2015 amb la valoració de l'oferta presentada i en aplicació dels criteris  establerts a la clàusula
12 del plec administratiu li  va atorgar la puntuació següent:

Criteris de valoració subjectiva ( fins a 30  punts) Puntuació

Pla de formació de personal, fins a 2.25 punts 1

Planificació d'iniciatives d'informació, foment d'adopcions i sensibilització
a la població, fins a 7,50 punts

7,5

Planificació per a la gestió i control de les colònies de gats, fins a 1,5 punts 1

Mitjans materials destinats a la recollida, fins a 7,5 punts 7

Proposta de dieta per als diferents animals, fins a 3,75 punts 3,75

Proposta d'horaris de funcionament del centre, fins a 3,75 punts 2

Proposta de gestió del voluntariat, fins a 3, 75 punts 3,75

TOTAL 26 punts

La Mesa de Contractació, en sessió de data 16 de juny de 2015, va procedir  a l'obertura del
sobre  núm.  3,  de  proposició  econòmica  i  a  la  vista  de  l'oferta  econòmica  presentada  i  en



aplicació de la fórmula indicada a la clàusula 12A del plec li va atorgar la puntuació següent:

Oferta econòmica (fins a 70 punts) Puntuació

Servei de recollida d'animals domèstics (inclou despeses fixes estructurals i
preus de recollida normal i urgència, i manutenció dels animals), fins a 60
punts

60

Servei de gestió i control de colònies  de gats, fins a 4 punts 4

Servei d'adopció d'animals, fins a 6 punts 6

TOTAL 70 punts

En el mateix acte la Mesa de Contractació va proposar l'adjudicació del contracte a l'Associació
Protectora d'Animals i Plantes de Figueres per tractar-de de l'única oferta presentada, complir
amb els requisits exigits i no superar el tipus de licitació.
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 1 de setembre de 2015 es va disposar requerir
l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres perquè presentés la documentació a què
fa referència la clàusula 14ena. del plec, entre la qual el resguard de constitució de la garantia
definitiva. 

L'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres ha aportat la documentació requerida

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).

- 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,  el  conseller  delegat  de l'àrea de Medi Ambient  proposa a la  Junta  de Govern
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Adjudicar el contracte del servei de recollida d'animals abandonats i de gestió i control
de colònies de gats a favor de l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres, amb NIF
G17068024, representada pel Sr. Alberto Màrquez Gazules, amb DNI núm. 40437094N, per un
preu  fix  anual  de  37.400,00€,  IVA  exclòs  i  un  preu  variable,  per  un  import  màxim  de
52.258,15€, IVA exclòs, resultant de l'aplicació dels preus unitaris següents:



 
CONCEPTE Unitats previstes Preu unitari Total

Servei de recollida de gossos i gats domèstics
Servei de recollida normal 300 50€/animal 15.000,00€

Servei de recollida d'urgència 1 82,65€/recollid
a

82,65€

Hores personal urgència 2 8,25€/hora 16,50€
Manutenció   del  primer  any  de
residència  per  animal  recollit  durant  el
1r. semestre

100 125,00€/animal 12.500,00€

Manutenció del primer any de residència
per animal recollit durant 2n. semestre

200 65,00€/animal 13.000,00€

Servei de gestió i control de colònies de gats

Recollides  i coordinació 2 150,00€/colònia 300,00€

Proves, esterilització o eutanàsia 40 85,00€/animal 3.400,00€

Servei d'adopció d'animals

• Gat/a domèstic 10 85,00€/gat/a 850,00€

• Gos 30 110,00€/gos 3.300,00€

• Gossa 20 160,00€/gossa 3.200,00€

Serveis no inclosos

Servei  de  recollida  especial  en  horari
laboral

5 61,8€/hora 309.00€

Servei de recollida especial en horari no
laboral

3 100,00€/hora 300,00€

A final d'any, si es dóna el cas, l'import total resultant de les unitats dels diferents serveis que no
s'hagin cobert segons les previsions es podrà destinar a compensar el nombre d'unitats que se
superin de la resta de serveis, aplicant el preu unitari establert. En tot cas, l'import total de la
compensació no podrà superar el  pressupost  anual  de l'adjudicació del  contracte,  que és de
89.658,15€, sense IVA, i de 108.486,36€, IVA inclòs.

La durada del contracte serà d'un any a comptar des de l'1 de gener de 2017 i es podrà prorrogar
per un any més per mutu acord de les parts abans de la seva finalització.

Segon.- Disposar que l'efectivitat del contracte restà subordinada a l'existència de crèdit adequat
i suficient en el pressupost de l'exercici 2017 i següents.

Tercer.- Requerir  l'adjudicatari  perquè  en  el  termini  màxim  de  15  dies  hàbils  concorri  a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.



Quart.- Donar trasllat del present acord a l'empresa licitadora i a les àrees d'Intervenció i  Medi
Ambient del Consell Comarcal.

Figueres, 4 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea 
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



5.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  de  les  obres  del  projecte  d'execució  d'un  centre  de
transformació amb equip de protecció i mesura en A.T. a l'abocador comarcal. a) Aprovació. b)
convocatòria de licitació.- 

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 30 d'agost de 2016, va aprovar
definitivament el  Projecte d'execució del centre de transformació anomenat "Abocador" amb
equip de protecció i  mesura en A.T,  redactat per l'enginyer  de camins,  canals i  ports  Martí
Corominas i Blanch, amb un pressupost total d'execució per contracte de 72.272,72 € (IVA
inclòs).

La cap  de  l'àrea  de Medi  Ambient  del  Consell  Comarcal  ha  emès  informe,  de data  22  de
setembre de 2016, justificatiu de la necessitat i  les característiques de la contractació de les
obres de l'esmentat projecte.

S'ha incorporat a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars 

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).

• Reial  Decret  817/2009,  de 8 de maig,  que desenvolupa parcialment  la  Llei  30/2007,  de
contractes del sector públic.

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar,  d'acord  amb  allò  disposat  a  l'article  110  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'expedient
de  contractació  administrativa  que  té  per  objecte  la  contractació  de  les  obres  del  projecte
d'execució d'un centre de transformació amb equip de protecció i mesura en A.T. a l'abocador
comarcal, redactat pel Sr. Martí Corominas i Blanch i aprovat definitivament per la Junta de
Govern del Consell Comarcal de data 30 d'agost de 2016.



Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars adjunt a la proposta, regulador
de la contractació de les obres esmentades.

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte, per procediment obert,  d'acord
amb allò previst a l'article 157 i següents del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

A la vista de la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars, el preu tipus de
licitació és de 59.729,52, IVA exclòs.

La despesa derivada d'aquesta contractació, per un import de 72.272,72€, IVA (21%) inclòs,
serà amb càrrec a les aplicacions següents  del pressupost de l'exercici 2016:

45.1623.62302 46.302,00€

45.1623.62300 5.811,51€

45.1623.62203 20.159,21€

El termini d'execució del contracte serà de dos mesos

Quart – Anunciar la present licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal i en el
BOP de Girona.

Cinquè.- Obrir un termini de recepció de proposicions de vint-i-sis dies  naturals a comptar des
del  dia  següent  al  de  la  publicació  de  l'anunci  de  licitació  en  el  BOP  i  en  el  perfil  del
contractant.

Sisè- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord. 

Figueres, 11 d'octubre de 2016

El conseller delegat de l'àrea 
de Medi Ambient,

Josep M. Cervera i Pinart

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig



6.- Assumptes urgents.- 

6.1.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació d'un bus més gran al itinerari 37R1 a l'empresa Estarriol Bus,
SL que transporta alumnes de Borrassà fins INS Vilafant. Aprovació.-

Fets

- Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les competències
delegades de la gestió del transport i del menjador  escolar a la comarca de l'Alt Empordà.

- Atès el plec de clàusules economico-administratives particulars regulador d'aquest contracte
administratiu aprovat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà el 21 de juny de 1996.  

- Atès que la Junta de Govern Local del Consell Comarcal per acord de data 23 de juliol de
2013 va adjudicar el contracte d'aquesta ruta  a l'empresa Estarriol Bus SL. 

- Atès que  l'empresa  Estarriol Bus SL ja  transporta els alumnes  de l'itinerari de  l'Institut de
Vilafant a Santa Llogaia i Borrassa des de 2013-2014 fins a l'actualitat. Vist que fins el curs
passat 2015-2016 hi havia  26 sol·licituds, el transport es podia fer amb un micro bus amb un
import de 134,72€ el vehicle, més 37,61€ l'acompanyant 
 
- Atès que per el curs 2016-2017 hi ha fins a la data  32 sol·licituds. La ruta no es pot fer amb
un  micro bus. Per la qual cosa l'Itinerari s'ha de realitzar-se amb un bus de 55 places i el
recorregut  és com segueix: Santa Llogaia – Borrassa – INS Vilafant

- Atès que, des de l'inici de l'adjudicació, el preu de licitació només s'ha modificat en el cas que
el  Departament  d'Ensenyament  ens  ho hagi  notificat,  segons apartat  5  del  preu de licitació
apartat  3a  )  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  reguladores  dels  contractes
administratius per la prestació del servei de transport escolar que dugui a terme el Consell
Comarcal aprovat pel Ple de 21 de juny de 1996. En cap cas hi ha hagut un augment de preu per
incrementar el número de places.

- Atès que pel curs 2016-17 el número d'alumnes inscrits fa necessari que el vehicle utilitzat no
sigui  un  micro  bus  com  fins  ara  sinó  un  autobús  més  gran.  Segons  plec  de  clàusules
administratives  particulars  reguladores  dels  contractes  administratius  per  la  prestació  del
servei de transport escolar que dugui a terme el Consell Comarcal  aprovat pel Ple de 21 de
juny de 1996, en l'apartat 5 del preu de licitació en el paràgraf 3b) contempla la possibilitat de
revisar  el  preu «Quan l'administració contractant  o  la  Generalitat  de  Catalunya determini
introduir modificacions en la prestació del servei, les quals suposessin una variació en més o
en menys del cost del servei, la qual cosa comportara el restabliment de l'equilibri financer» .



- Atès que en data 20 de setembre de 2016 l'empresa Estarriol bus ha demanat revisió de preus.

- Atès que Estarriol bus disposa d'un bus de 55 places i que el pressupost que ens presenta
d'aquest bus és de 208,78€ dia més 34,19€ dia acompanyant IVA exclòs. L'increment de preu
dia és de: 86,31€ IVA exclòs. El pressupost per l'itinerari del curs 2016-17 és de 47.038,99€
IVA inclòs.

- Atès que els alumnes han estat adscrits al Institut de referència és a dir al INS del Vilafant de
Vilafant. Aquestes rutes són de transport obligatori que n'assumeix la despesa íntegrament la
Generalitat de Catalunya mitjançant conveni subscrit amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, per  les competències delegades de la
gestió del transport i del menjador  escolar a la comarca de l'Alt Empordà.
 
- Atès que  l'import total del curs IVA inclòs de l'ampliació a autobús es de 47.038,99€. La
diferencia econòmica de l'ampliació de l'autobús és de 16.708,21€. Existeix fons suficient en
l'aplicació pressupostària 35.3262. 22799

- Així doncs l'import de setembre- desembre és de 18.441,42€ i de gener -juny és de 28.597,57€.

- Atès que l'import del itinerari 37R1 acompanyant i IVA inclòs és de 47.038,99€ pel curs 2016-
2017 i que existeix fons suficient en l'aplicació pressupostària 35.3262. 22799

-  Vist  l'informe  de  la  Cap  dels  Serveis  de  Cultura  i  Ensenyament,  en  el  qual  proposa  la
contractació d'un bus més gran al itinerari 37R1 que transporta alumnes de Borrassà fins INS
Vilafant.

Fonaments de dret

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

• Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contyractes de les Administracions públiques (RGLCAP)

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Atès el capítol II de la llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació
• Atès els Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol d'educació que preveu que els

Consell Comarcals poden assumir la gestió dels servei de menjador i transport.
• Atès el Decret 161/1996 pel qual es regula el servei escolar de transport dels centres docents

públics de titularitat del Departament d'Ensenyament per tal de facilitar el desplaçament de
l'alumnat  en l'educació obligatòria.

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



ACORD

Primer.  - Revisar el preu del contracte de l'itinerari 37R1 a l'empresa Estarriol Bus SL. Perquè
hi ha un increment de places i s'ha de substituir un bus de 25 places per un de 55 places.  Això
suposa un increment de 16.708,21€ tot el curs i de 94,94€ dia IVA inclòs.

Segon.  - Autoritzar la despesa de  16.708,21 IVA inclòs amb càrrec a la aplicació pressupostària
35.3262. 22799 corresponent a la diferencia de preu entre un bus de 25 places i un de 55 places
pel curs 2016-17 i mentre es necessitin les esmentades places. L'increment de l'import total del
curs d'aquest itinerari corresponent de setembre a desembre és de  6.550,86€ del pressupost
vigent i l'import corresponent de gener juny és de 10.157,35 € del pressupost de 2017.

Tercer.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord. 

Quart.- Donar-ne trasllat a l'empresa Estarriol Bus i a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, 11 d'octubre de 2016

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,

Existeix crèdit adequat i suficient, En dono fe,
Cap d'Intervenció, La Secretària accidental,

Toñy Asensio Belmonte Francesca Falcó i Roig
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