2.- DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de transport escolar de la ruta El Port de la Selva,
Vilamaniscle, Mollet de Peralada, Sant Climent Sescebes, Masarac, CEE Mare de Déu del
Mont.- Adjudicació.Fets
Per acord de la Junta de Govern de data 28 de juny de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de transport escolar de la ruta el Port de la Selva, Vilamaniscle, Mollet
de Peralada, Sant Climent Sescebes, Masarac, CEE Mare de Déu del Mont 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 obert i tramitació
ordinària.
Durant el termini de presentació de proposicions es varen presentar les ofertes següents: Félix
Ortiz Vegas, Estarriol Bus SL i Ampurdan Bus SL.
La Mesa de Contractació, reunida en data 24 d'agost de 2016, va acordar excloure de la licitació
el Sr. Félix Ortiz Vegas atès que el vehicle que adscrivia al servei no disposava del nombre de
places exigit en el plec de prescripcions tècniques.
La tècnica de Cultura i Ensenyament en data 26 d'agost de 2016 va emetre informe amb la
valoració de les ofertes admeses a licitació i, en aplicació dels criteris de valoració establerts a
la clàusula tretzena del plec de clàusules administratives particulars, els va atorgar la puntuació
següent:
A. Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 100 punts
Ampurdán Bus SL

Estarriol Bus SL

59,14

60,00

Antiguitat del vehicle adscrit al servei, 25,00
25 punts

25,00

Geolocalització dels autocars, 5 punts

5,00

5,00

Formació complementària en àmbits de 0,00
lleure i/o sanitari de l'acompanyat titular
adscrit al servei, 4 punts

0,00

Oferta quilometratge gratuït, 6 punts

6,00

6,00

PUNTUACIO TOTAL

95,14

96,00

Oferta econòmica, 60 punts

La Mesa de Contractació, en data 30 d'agost de 2016, prenent en consideració l’informe tècnic
incorporat a l’expedient de contractació, va proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del
contracte a l'empresa Estarriol Bus SL per tractar-se de l'oferta més avantatjosa en haver
obtingut la major puntuació.
Mitjançant decret de presidència de data 2 de setembre de 2016 es va requerir l'empresa
Estarriol Bus SL perquè aportés la documentació requerida a la clàusula setzena del plec de
clàusules administratives particulars.
L'empresa Estarriol Bus SL ha presentat en temps i forma l'esmentada documentació.
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 tant, RESOLC:
Primer.- Declarar exclòs de la licitació el Sr. Fèlix Ortiz Vegas atès que, a la vista de la
documentació tècnica aportada, el vehicle adscrit al servei no disposa del nombre de places
exigit en el plec de prescripcions tècniques.
Segon.- Adjudicar el contracte del servei de transport escolar de la ruta El Port de la Selva,
Vilamaniscle, Mollet de Peralada, Sant Climent Sescebes, Masarac, CEE Mare de Déu del Mont
de Vilafant a favor de l'empresa Estarriol Bus SL, amb NIF núm. B48500938, representada pel
Sr. Jordi Pi i Maynau, amb NIF núm. 77912439P, pel preu de dos-cents deu euros amb
cinquanta-vuit cèntims per servei/dia (210,58€).
La durada del contracte serà des de la data de signatura del contracte fins al final del curs
2018/2019 i es podrà prorrogar per al curs 2019/2010.
Tercer.- Disposar la despesa de la present contractació corresponent a l'exercici 2016, per un
import màxim de 21.934,16€, que inclou l'IVA i les possibles modificacions, amb càrrec a
l'aplicació 35.3262.2279 del pressupost del Consell Comarcal.
Quart.- 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.
Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors i a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal.
Sisè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com
calguin per a l'execució del present acord.

Setè.- Sotmetre el present decret a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que se
celebri.

Existeix crèdit adequat i suficient,
Cap d'intervenció

El president,

En dono fe
La secretària accidental,

Ferran Roquer Padrosa

Francesca Falcó i Roig

3.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per al
Projecte d'implantació de nous compostadors i seguiment dels compostadors existents a la
comarca
Fets
L'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal treballa des de l'any 2006 en la implantació del
compostatge als municipis de la comarca que ho sol·licitin. En l'actualitat s'han instal·lat uns
950 compostadors casolans en 45 municipis de l'Alt Empordà.
En data 21 de juliol de 2016 s'ha publicat al DOGC la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol,
per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la
recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.
Des dels serveis tècnics de l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal s'ha redactat el
Projecte d'implantació de nous compostadors i seguiment dels compostadors existents a la
comarca. El projecte preveu d'una banda, la implantació de nous compostadors per tal d'assolir
els objectius de gestió de la FORM en aquells en què es proposa el compostatge casolà com a
via exclusiva, i de l'altra, el seguiment de tots els compostadors existents, els quals poden ser de
via exclusiva però també de via complementària de gestió de FORM.
L'autocompostatge representa una possibilitat per als municipis amb un reduït nombre
d'habitants, que són l'àmplia majoria dels que formen la comarca de l'Alt Empordà. D'altra
banda, la comarca iniciarà la recollida selectiva de FORM al primer semestre de l'any 2017, ja
que disposarà de la planta de compostatge, fet que s'espera que provoqui una reactivació en la
implantació del compostatge casolà a fi d'evitar l'augment dels costos de la recollida
d'escombraries.
El projecte redactat té un pressupost de 46.339,76 €, dels quals se'n sol·liciten 34.891,76 a la
convocatòria de l'Agència de Residus.
Vist l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal en data 22 de
setembre de 2016, en el qual es proposa aprovar el Projecte d'implantació de nous compostadors
i seguiment dels compostadors existents i sol·licitar 34.891,76 € a l'Agència de Residus per
poder portar-lo a terme.
Fonaments de dret
• 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).
• Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol i modificat per la Llei 9/2011, de 20 de desembre, de promoció de l'activitat
econòmica.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de medi ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció dels següents
ACORD
Primer.- Aprovar el Projecte d'implantació de nous compostadors i seguiment dels
compostadors existentsa la comarca, amb un pressupost total de 46.339,76 €, i sol·licitar a
l'Agència de Residus de Catalunya 34.891,76 € per portar-lo a terme.
Segon.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya
per la plataforma informàtica EACAT.
Tercer.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calgui per executar el present acord.
Figueres, 27 de setembre de 2016
El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
La Secretària accidental,

Ernest Ruiz i Garcia

Francesca Falcó i Roig

