JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca de l’Alt
Empordà. a) Inici de l’expedient.- b) Aprovació de l'expedient de contractació.- c) Aprovació
del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques.- d)
Convocatòria de licitació.Fets
La Cap de l’àrea d’Ensenyament ha emès informe memòria de data 19 de setembre de 2018 en
què s’informa favorablement la contractació del servei de transport escolar col·lectiu a la
comarca de l’Alt Empordà per als cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021, dividit en sis lots.
Per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’estima procedent la contractació del servei de
transport escolar col·lectiu a la comarca de l’Alt Empordà per tal d’assolir els objectius que
s’indiquen a l’esmentat informe-memòria.
La competència objecte del contracte és delegada i està previst a les fitxes 10.1. i 10.2 del
Programa d’Actuació Comarcal que el Consell Comarcal presti el servei de transport escolar.
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, els quals han estat informats favorablement pels serveis jurídics de la
Corporació.
Existeix crèdit suficient a l’aplicació 35.3262.22799 del vigent pressupost del Consell
Comarcal.
Fonaments de dret
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

-

Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública

-

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

-

Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per
RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següents
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ACORDS
Primer.- Mostrat la conformitat amb l’informe-memòria de la cap d’àrea d’Ensenyament de
data 19 de setembre de 2018.
Segon.- Iniciar l’expedient de contractació que té per objecte la prestació del servei de transport
escolar col·lectiu a la comarca de l’Alt Empordà per als cursos 2018-2019, 2019-2020 i 20202021, dividit en sis lots.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de transport escolar col·lectiu a la
comarca de l’Alt Empordà per als cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021, dividit en sis lots.
Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors de la contractació de l’esmentat servei.
Cinquè.- Convocar la licitació del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca de l’Alt
Empordà, dividit en 6 lots, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació
ordinària, amb un pressupost base de licitació per al conjunt del contracte de 480.401,01€,IVA
exclòs i 528.441,11€, IVA (10%inclòs), que desglossat per a cadascun dels lots és el següent:
Número Itinerari Preu dia Preu
dia Preu dia Preu
licitació Total
preu
de lot
transport acompanyant total
(cursos escolars licitació,IVA
18/19, 19/20 i (10%) inclòs
20/21), IVA exclòs
LOT1

01R3

139,75€

17,78€

157,53€

83.643,43€

92.013,27€

LOT 2

01R5

119,12€

17,78€

136,90€

72.693,90€

79.963,29€

LOT 3

21R2

135,51€

17,78€

153,29€

81.396,99€

89.536,69€

LOT 4

24R2

125,30€

17,78€

143,08€

75.975,48€

83.573,03€

LOT 5

25R1

130,73€

17,78€

148,51€

78.858,81€

86.744,69€

LOT 6

29R3

147,62€

17,78€

165,40€

87.827,40€

96.610,14€

El termini d’execució del contracte comprendrà el curs escolar 2018-2019, el curs escolar 20192020 i el curs escolar 2020-2021 i es podrà prorrogar per al curs 2021-2022.
Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de
528.441,11€, IVA inclòs, amb la periodificació següent:
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ANYS

TOTAL S/IVA

IVA

IMPORT TOTAL

2018

62.424,99€

6.242,50€

68.667,49€

2019

160.133,67€

16.013,37€

176.147,04€

2020

160.133,67€

16.013,37€

176.147,04€

2021

97.708,68€

9.770,87€

107.479,55€

TOTAL

528.441,11€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2018 s’efectuarà amb
càrrec a la partida 35.3262.22799 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents.
Setè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal i en el DOUE per tal que en el termini de trenta-cinc dies naturals a comptar des de la
data de remissió del l’anunci a l’oficina de publicacions del DOUE les empreses interessades
puguin presentar les seves propostes.
Vuitè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions com
calguin per a l’execució del present acord.
Novè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea d’Ensenyament del
Consell Comarcal.
RECURSOS
Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran
interposar els recursos següents:
- Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la
interposició del recurs contenciós administratiu. La interposició del recurs especial en matèria
de contractació requerirà anunci previ mitjançant escrit presentat davant aquest òrgan de
contractació. El termini per presentar aquest anunci previ, així com per interposar el recurs
especial en matèria de contractació pública, serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la data fefaent de la publicació de l’acte impugnat en el Perfil de contractant. Un cop
anunciat prèviament a l’òrgan de contractació la intenció d’interposar el recurs especial, la
presentació de l’escrit d’interposició del recurs haurà de fer-se en el registre del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic, amb seu a Barcelona, o en el de l’òrgan de contractació. Contra
la resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedirà la interposició del
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recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació de la resolució
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província
de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La consellera delegada de l'àrea d’Ensenyament

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco L. Muñoz Cameo
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