
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació del  subministrament de contenidors de càrrega bilateral per a la
recollida de  la fracció orgànica. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació 

Fets

La Cap de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, en data 8 de febrer de 2018, ha emès
informe  justificatiu  de  la  necessitat  de  procedir  a  la  contractació  del  subministrament  de
contenidors de càrrega bilateral i accessoris per a la recollida selectiva de la fracció orgànica
(FORM ) d’origen domèstic.

S’han  incorporat  a  l’expedient  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules
administratives particulars reguladors del contracte.

S’ha  emès  informe jurídic  de  data  21  de  febrer  de  2018 sobre  la  legislació  aplicable  i  el
procediment a seguir.

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.
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

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 el subministrament de contenidors de càrrega
bilateral i elements accessoris per a la recollida selectiva de la FORM d’origen domèstic.

Segon.  -   Aprovar  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules  administratives
particulars reguladors de la contractació de l’esmentat subministrament.

Tercer.- Convocar  la  licitació  del  subministrament  de  contenidors  de  càrrega  bilateral  i
elements  accessoris  per  a  la  recollida  selectiva  de  la  FORM  d’origen  domèstica,  amb  un
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pressupost de licitació de 93.698,35€, IVA exclòs (113.701,70€, IVA inclòs).

Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació,  per un import màxim de
113.701,70€,  amb càrrec a l’aplicació 45 1611 62310 del pressupost de  l’exercici 2018.

Cinquè.- Anunciar la present licitació  en el perfil del contractant i en el BOP

Sisè.- Obrir un termini de recepció de quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació en el BOP i en el perfil del contractant.

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

Figueres, 22 de febrer de 2017

El conseller delegat de l'àrea de
Medi Ambient

Josep M. Cervera Pinart

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  subministrament,  en  règim  de  lloguer,  de  mòduls
prefabricats  per  utilitzar  com  a  oficines  i  aula  mediambiental  al  Centre  de  Tractament  de
Residus.- Requeriment de documentació  a l'oferta més avantatjosa.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 6 de febrer de 2018 es va aprovar l’expedient de
contractació del subministrament, en règim de lloguer, de mòduls prefabricats per utilitzar com
a oficines i aula mediambiental al Centre de Tractament de Residus durant la construcció de
l’edifici administratiu que ha de tenir aquestes funcions; es van aprovat el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va
disposar convocar la licitació per procediment obert i tramitació ordinària.

Durant el termini de presentació de proposicions s’ha presentat una única oferta per part de
l’empresa WASHINGTON INTERNACIONAL SA.

La Mesa de Contractació, reunida en data 12 de març de 2017, ha proposat l’adjudicació del
contracte a favor de l’esmentada empresa.

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.
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública 

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

ACORD

Primer.  -   Requerir l’empresa WASHINGTON INTERNACIONAL SA perquè en el termini de
deu  dies  hàbils  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  notificació  d’aquest  acord  presenti  la
documentació que tot seguit s’indica, amb l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que ha
retirat la seva oferta:

• Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries
• Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social

C/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 -Fax 972 50 56 81 – E-mail:consell@altemporda.org – 17600 FIGUERES



• Document  d’alta  de  l’IAE  relatiu  a  l’exercici  corrent  en  l’epígraf  corresponent  a
l’objecte  del  contracte  o  darrer  rebut  de  l’Impost  acompanyat  d’una  declaració
responsable de no haver estat donat de baixa a la matrícula de l’Impost.

• Fotocòpia  compulsada  de  l’escriptura  de  constitució  o  modificació  de  la  societat
inscrita en el Registre Mercantil

• Fotocòpia compulsada del NIF de  l’empresa
• Fotocòpia compulsada de l’escriptura de poders del signant de la proposició, inscrita en

el Registre Mercantil o en el Registre Oficial corresponent.
• Resguard  acreditatiu  d’haver  fet  efectiu  el  pagament  dels  anuncis  de  licitació,  per

import de 48,72€.
• Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 941, 12€.

Segon.- Autoritzar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.

Figueres, 13 de març de 2018
En dono fe,

El conseller delegat de l'àrea El Secretari,
de Medi Ambient

Josep M. Cervera Pinart Francisco Muñoz Cameo
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JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a la bases per a la concessió del menjador gratuït i dels ajuts individuals de
menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de
centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.-

Fets

Capítol II del títol II de la Llei orgànica de 3 d'octubre d'ordenació del sistema educatiu disposa
que per tal  de fer  efectiu el principi d'igualtat en l'exercici  del  dret a l'educació, els  poders
públics promouran les accions de caràcter compensatori  en relació amb les persones que es
trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de l'alumnat amb necessitats
educatives especials.

El Decret  219/1989 d'1 d'agost  va establir la delegació de determinades competències de la
Generalitat en matèria d'ensenyament a les comarques. L'article 8 d'aquest Decret estableix que
l'assignació  a  cada  comarca  dels  recursos  econòmics,  materials  i  personals  serà  objecte  de
conveni individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.

El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.05.1996), pel qual es regula el
servei  escolar  de  menjador  als  centres  educatius  públics  de  titularitat  del  Departament
d'Ensenyament, fa referència en les disposicions addicionals 1a i 2a a la possibilitat que els
consells  comarcals  gestionin  els  ajuts  individuals  de  menjador,  per  necessitats
socioeconòmiques i geogràfiques.

Cal definir i regular la tramitació per a la concessió de l'atorgament del menjador gratuït i d'ajuts
individuals  de  menjador  adreçats  a  l'alumnat  d'ensenyaments  obligatoris  i  de  segon  cicle
d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

Vistos  els  criteris  per  l'atorgament  del  menjador  gratuït  i  d'ajuts  individuals  de  menjador
adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres
educatius  sufragats  amb fons  públics  per  al  curs  2018-2019, emesos  pel  Director  General
d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.

Vist l'informe favorable emès per la Cap d'Àrea de data 20 de març de 2018, en relació a les
bases proposades.

Fonaments de dret

 Capítol II del títol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
 Articles  6  i  159.5  de  la  Llei  12/2009,  de  10  de  juliol,  d'educació,  que  preveu que  els

Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
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 Article  8  del  Decret  219/1989  que  estableix  la  possibilitat  d'establir  un  conveni
individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.

 En relació al conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió
del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en
matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016 .

 Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador en els
centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.

 Articles  124 i  55  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament
d'obres, activitats i serveis dels Ens locals.

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

ACORD

Primer.- Aprovar inicialment les bases annexes que regulen la concessió de l'atorgament del
menjador  gratuït  i  d'ajuts  individuals  de  menjador  adreçats  a  l'alumnat  d'ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics
per al curs 2018-2019. 

Segon.- Aprovar  la  convocatòria  de  concessió  del  menjador  gratuït  i  d'ajuts  individuals  de
menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de
centres  educatius  sufragats  amb  fons  públics  per  al  curs  2018-2019,  condicionada
suspensivament  a  l'atorgament  dels  corresponents  fons  per  part  del  Departament
d'Ensenyament.

Tercer.- Sotmetre els presents acord a informació pública mitjançant la publicació de l'edicte
corresponent al BOP de Girona pel termini de vint dies. En cas que no es presentin al·legacions
durant l'esmentat termini d'informació pública, les bases s'entendran aprovades definitivament
sense necessitat de nou acord, havent-se de publicar el text íntegre de les mateixes.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.981.529,14 € per atendre les despeses esmentades
amb càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries  35.3263.4800  i  35.3263.22799 528.542,78  €  i
246.726,26 € respectivament pel  període de setembre a desembre de 2018 i 821.865,36 € i
384.394,74  €  respectivament  pel  període  de  gener  a  juny de  2019 per  a  la  concessió  dels
esmentats ajuts.

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

Sisè.- Sotmetre aquest acord a aprovació inicial del Ple del Consell  Comarcal en la propera
sessió que tingui lloc. En el cas que no s'hagi presentat cap reclamació o al·legació, l'acord
d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.
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Setè.- Donar-ne  trasllat  als  Serveis  Econòmics  d'aquest  Consell  Comarcal  per  al  seu
coneixement i als efectes adients.

Figueres, 20 de març de 2018

La consellera delegada de l'àrea d’Ensenyament

Montserrat Mindan i Cortada

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo
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