
JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu  a la modificació del contracte de l’itinerari 1r3 (gener-juny) al transportista SARFA.

Antecedents.-

1-El Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya les competències  de la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de
l'Alt Empordà  (Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol de 2016).

2- En data 26 de juny 1996 el Ple acorda aprovar  la licitació dels Plecs de contractació del transport escolar
a la comarca de l’Alt Empordà i en data 23 d’agost de 1996 el Ple del Consell  Comarcal de l’Alt Empordà va
adjudicar a l’empresa SARFA el contracte dels itineraris 01R1 i 01R2. 

3- En l’itinerari  Sant Pere- l’Armentera – INS Castelló d'Empúries es va incrementar el número d’alumnes i
en l’Itinerari 01R1 i 01R2  no hi ha suficients places  per els alumnes matriculats pel curs 2018-19,  la qual
cosa  implicà un nou itinerari (01R3) que suposarà un nou  autobús.

4-A l’empara de l’article 102.1 de la Llei 13/1995 de contractes de les Administracions públiques es va creure
convenient procedir a la modificació del contracte,   ja que ens trobàvem amb unes necessitats noves i
imprevistes. Aquesta modificació es va acordar que fos vigent fins que  no es procedís a l’adjudicació del nou
contracte

5- En acord de Ple de data de 27 de novembre de 2018 s’aprova la modificació de contracte incorporant el
nou itinerari 1R3(expdte 2018/1169)

6- A la Junta de Govern Local del 8 d’octubre de 2018 s’acorda iniciar l’expedient de contractació i s’aproven
els plecs de clàusules administratives particulars i els plec de prescripcions tècniques per a la contractació
del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca de l‘Alt Empordà  on hi consta l’itinerari 1R3 

7-En data 14 de novembre de 2018 la FECAV interposa recurs al Tribunal català de Contractes del Sector
Públic contra els plecs de Clàusules administratives per a la contractació del servei de transport escolar
col·lectiu a la comarca de l‘Alt Empordà  i en data 20 de desembre de 2018 el  Tribunal català de Contractes
del Sector Públic acorda la mesura provisional de suspendre el procediment de contractació. 

8- Vist que és d'interès públic realitzar aquest servei i atès que pel 2019 no hi havia consignada una dotació
pressupostària.

9.- Vist l’informe favorable de la Cap de Serveis de Cultura i Ensenyament, en el  qual proposa dotació
pressupostària al  transportista SARFA de l’itinerari  (1R3) perquè continuï prestant el  servei  de l’itinerari
esmentat.

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).

ACORD

1- Autoritzar  i  disposar la  despesa de 25.872,48 € IVA inclòs (preu dia  del  servei  239,56€ IVA inclós)
corresponent  a   l’itinerari  (1R3)  de  l’empresa  SARFA  amb  NIF  B62198973  a  l'aplicació  pressupostària
35.3262.22799 del pressupost de 2019 fins el dia 21 de Juny perquè continuï prestant el servei.

2.-Autoritzar indistintament la Presidenta i el Gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per
l’execució dels present acord.

3.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Junta de Govern Local del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.

4.- Notificar aquest acord a l’empresa SARFA, S.A i a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal
per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament

Sònia Martínez Juli

Intervingut i conforme En dono fe
L'interventor, El secretari, 

 

Ernest Ruiz Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo

 



JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu  modificació del contracte de l’itinerari 1r5 de gener a juny 19 de transportista SARFA.

Antecedents.-

1-El Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya les competències  de la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de
l'Alt Empordà  (Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol de 2016).

2- En data 26 de juny 1996 el Ple acorda aprovar  la licitació dels Plecs de contractació del transport escolar
a la comarca de l’Alt Empordà i en data 23 d’agost de 1996 el Ple del Consell  Comarcal de l’Alt Empordà va
adjudicar a l’empresa SARFA el contracte dels itineraris 3R1 i 01R4.

3- En l’itinerari  Sant Miquel de Fluvià – Fortià - Vila-sacra – Torroella – Vilacolum – Vilamacolum – Riumors -
INS Castelló d'Empúries es va incrementar el  número d’alumnes i  en l’Itinerari  03R1 i  01R4  no hi  ha
suficients places  per els alumnes matriculats pel curs 2018-19,  la qual cosa  implicà un nou itinerari (01R5)
que suposarà un nou  autobús.

4-A l’empara de l’article 102.1 de la Llei 13/1995 de contractes de les Administracions públiques es va creure
convenient procedir a la modificació del contracte,   ja que ens trobàvem amb unes necessitats noves i
imprevistes. Aquesta modificació es va acordar que fos vigent fins que  no es procedís a l’adjudicació del nou
contracte.

5- En acord de Ple de data de 27 de novembre de 2018 s’aprova la modificació de contracte incorporant el
nou itinerari 1R5 (expdte 2018/1170)

6- A la Junta de Govern Local del 8 d’octubre de 2018 s’acorda iniciar l’expedient de contractació i s’aproven
els plecs de clàusules administratives particulars i els plec de prescripcions tècniques per a la contractació
del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca de l‘Alt Empordà  on hi consta l’itinerari 1R5.

7-En data 14 de novembre de 2018 la FECAV interposa recurs al Tribunal català de Contractes del Sector
Públic contra els plecs de Clàusules administratives per a la contractació del servei de transport escolar
col·lectiu a la comarca de l‘Alt Empordà  i en data 20 de desembre de 2018 el  Tribunal català de Contractes
del Sector Públic acorda la mesura provisional de suspendre el procediment de contractació.

8- Vist que és d'interès públic realitzar aquest servei i atès que pel 2019 no hi havia consignada una dotació
pressupostària.

9.- Vist l’informe favorable de la Cap de Serveis de Cultura i Ensenyament, en el  qual proposa dotació
pressupostària al  transportista SARFA de l’itinerari  (1R5) perquè continuï prestant el  servei  de l’itinerari
esmentat.



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).

ACORD

1-  Autoritzar i disposar la despesa de 25.872,48 € IVA inclòs (  preu dia del servei 239,56 € IVA inclós) cor-
responent  a  l’itinerari  (  1R5)  de  l’empresa  SARFA  amb  NIF    B62198973  a  l'aplicació  pressupostària
35.3262.22799 del pressupost de 2019 fins el dia 21 de Juny perquè es continuï prestant el servei. 
2.-Autoritzar indistintament la Presidenta i el Gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per
l’execució dels present acord.

3.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Junta de Govern Local del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.

4.- Notificar aquest acord a l’empresa SARFA, S.A i a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal
per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La Consellera delegada d’Ensenyament, 

Sònia Martinez Juli

Intervingut i conforme, En dono fe

l’Interventor   El secretari,

Ernest Ruiz Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació del document.-

Expedient relatiu  a la modificació del contracte de l’itinerari 21r2 del transportista AMPURDAN BUS S.L.

Antecedents.-

1-El Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya les competències  de la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de
l'Alt Empordà  (Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol de 2016).

2- En data 26 de juny 1996 el Ple acorda aprovar  la licitació dels Plecs de contractació del transport escolar
a la comarca de l’Alt Empordà i en data 23 d’agost de 1996 el Ple del Consell  Comarcal de l’Alt Empordà va
adjudicar a l’empresa AMPURDAN BUS, S.L. el contracte dels itineraris 21R1 i 22R1. 

3- En l’itinerari  Cabanes – Vilabertran - Vilanova de la Muga - Peralada– INS Monturiol i INS Cendrassos es
va incrementar el número d’alumnes i en l’Itinerari 21R1 i 22R1  no hi ha suficients places  per els alumnes
matriculats pel curs 2018-19,  la qual cosa  implicà un nou itinerari (21R2) que suposarà un nou  autobús.

4-A l’empara de l’article 102.1 de la Llei 13/1995 de contractes de les Administracions públiques es va creure
convenient procedir a la modificació del contracte,   ja que ens trobàvem amb unes necessitats noves i
imprevistes. Aquesta modificació es va acordar que fos vigent fins que  no es procedís a l’adjudicació del nou
contracte.

5- En acord de Ple de data de 27 de novembre de 2018 s’aprova la modificació de contracte incorporant el
nou itinerari 1R3(expdte 2018/1171)

6- A la Junta de Govern Local del 8 d’octubre de 2018 s’acorda iniciar l’expedient de contractació i s’aproven
els plecs de clàusules administratives particulars i els plec de prescripcions tècniques per a la contractació
del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca de l‘Alt Empordà  on hi consta l’itinerari 21R2.
7-En data 14 de novembre de 2018 la FECAV interposa recurs al Tribunal català de Contractes del Sector
Públic contra els plecs de Clàusules administratives per a la contractació del servei de transport escolar
col·lectiu a la comarca de ‘Alt Empordà  i en data 20 de desembre de 2018 el  Tribunal català de Contractes
del Sector Públic acorda la mesura provisional de suspendre el procediment de contractació. 

8- Vist que és d'interès públic realitzar aquest servei i atès que pel 2019 no hi havia consignada una dotació
pressupostària.

9.- Vist l’informe favorable de la Cap de Serveis de Cultura i Ensenyament, en el  qual proposa dotació
pressupostària al transportista AMPURDAN BUS, S.L. de l’itinerari (21R2) perquè continuï prestant el servei
de l’itinerari esmentat.

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).

ACORD

1- Autoritzar i disposar la despesa de 25.860,60 € IVA inclòs (preu dia del servei 239,45 IVA inclós) corres-
ponent a  l’itinerari 21R2 de l’empresa AMPURDAN BUS SL amb NIF B08601619 a l'aplicació pressupostària
35.3262.22799 del pressupost de 2019 fins el dia 21 de Juny perquè es continuï prestant el servei. 

2.-Autoritzar indistintament la Presidenta i el Gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per
l’execució dels present acord.

3.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Junta de Govern Local del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.

4.- Notificar aquest acord a l’empresa AMPURDAN BUS, S.L. i a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La Consellera delegada d’Ensenyament, 

Sònia Martinez Juli

Intervingut i conforme, En dono fe
L’interventor, El secretari,

Ernest Ruiz Garcia          Francisco Luis Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació del document.-

Expedient relatiu  a la modificació del contracte de l’itinerari 24r2 del transportista DAVID I MANEL, S.L.

Antecedents.-

1-El Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya les competències  de la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de
l'Alt Empordà  (Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol de 2016).

2.- En data 26 de juny 1996 el Ple acorda aprovar  la licitació dels Plecs de contractació del transport escolar
a la comarca de l’Alt Empordà i en data 23 d’agost de 1996 el Ple del Consell  Comarcal de l’Alt Empordà va
adjudicar a l’empresa DAVID I MANEL, S.L. el contracte de l’itinerari 24R1. 

3- En l’itinerari  Maçanet de Cabrenys-Agullana- INS La Jonquera es va incrementar el número d’alumnes i
en l’Itinerari 24R1  INS la Jonquera no hi ha suficients places  per els alumnes matriculats pel curs 2018-19,
la qual cosa  implicà un nou itinerari (24R2) que suposarà un nou  autobús.

4-A l’empara de l’article 102.1 de la Llei 13/1995 de contractes de les Administracions públiques es va creure
convenient procedir a la modificació del contracte,   ja que ens trobàvem amb unes necessitats noves i
imprevistes. Aquesta modificació es va acordar que fos vigent fins que  no es procedís a l’adjudicació del nou
contracte.

5- En acord de Ple de data de 27 de novembre de 2018 s’aprova la modificació de contracte incorporant el
nou itinerari 1R3(expdte 2018/1172)

6- A la Junta de Govern Local del 8 d’octubre de 2018 s’acorda iniciar l’expedient de contractació i s’aproven
els plecs de clàusules administratives particulars i els plec de prescripcions tècniques per a la contractació
del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca de l‘Alt Empordà  on hi consta l’itinerari 24R2

7-En data 14 de novembre de 2018 la FECAV interposa recurs al Tribunal català de Contractes del Sector
Públic contra els plecs de Clàusules administratives per a la contractació del servei de transport escolar
col·lectiu a la comarca de l‘Alt Empordà  i en data 20 de desembre de 2018 el  Tribunal català de Contractes
del Sector Públic acorda la mesura provisional de suspendre el procediment de contractació. 

8- Vist que és d'interès públic realitzar aquest servei i atès que pel 2019 no hi havia consignada una dotació
pressupostària.

9.- Vist l’informe favorable de la Cap de Serveis de Cultura i Ensenyament, en el  qual proposa dotació
pressupostària al transportista DAVID I MANEL, S.L. de l’itinerari (24R2) perquè continuï prestant el servei
de l’itinerari esmentat.

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).

ACORD

1- Autoritzar i disposar la despesa de 21.206,88€ IVA inclòs (preu dia del servei 196,36€ IVA inclós) corres-
ponent a  l’itinerari (24R2) de l’empresa DAVID I MANEL, S.L. amb NIF B17409525 a l'aplicació pressupostà-
ria 35.3262.22799 del pressupost de 2019 fins el dia 21 de Juny perquè es continuï prestant el servei. 

2.-Autoritzar indistintament la Presidenta i el Gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per
l’execució dels present acord.

3.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Junta de Govern Local del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.

4.- Notificar aquest acord a l’empresa DAVID I MANEL, S.L. i a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La Consellera delegada d’Ensenyament, 

Sònia Martinez Juli

Intervingut i conforme, En dono fe,

L’Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia    Francisco Luis Muñoz Cameo



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

Identificació del document.-

Expedient relatiu a la modificació del contracte de l’itinerari 29r3 del transportista SARFA.

Antecedents.-

1-El Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya les competències  de la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de
l'Alt Empordà  (Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol de 2016).

2.-2- En data 26 de juny 1996 el Ple acorda aprovar  la licitació dels Plecs de contractació del transport
escolar a la comarca de l’Alt Empordà i en data 23 d’agost de 1996 el Ple del Consell  Comarcal de l’Alt
Empordà va adjudicar a l’empresa SARFA el contracte dels itineraris  29R1 i 29R2.

3- En  l’itinerari  Rabós, Garriguella,  Vilamaniscle, Vilajuïga al   INS Llançà es va  incrementar el  número
d’alumnes i en l’Itinerari 29R1 i 29R2  no hi ha suficients places  per els alumnes matriculats pel curs 2018-
19,  la qual cosa  implicà un nou itinerari (29R3) que suposarà un nou  autobús.

4-A l’empara de l’article 102.1 de la Llei 13/1995 de contractes de les Administracions públiques es va creure
convenient procedir a la modificació del contracte,   ja que ens trobàvem amb unes necessitats noves i
imprevistes. Aquesta modificació es va acordar que fos vigent fins que  no es procedís a l’adjudicació del nou
contracte.

5- En acord de Ple de data de 27 de novembre de 2018 s’aprova la modificació de contracte incorporant el
nou itinerari 1R3(expdte 2018/1173)

6- A la Junta de Govern Local del 8 d’octubre de 2018 s’acorda iniciar l’expedient de contractació i s’aproven
els plecs de clàusules administratives particulars i els plec de prescripcions tècniques per a la contractació
del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca de l‘Alt Empordà  on hi consta l’itinerari 29R3

 7-En data 14 de novembre de 2018 la FECAV interposa recurs al Tribunal català de Contractes del Sector
Públic contra els plecs de Clàusules administratives per a la contractació del servei de transport escolar
col·lectiu a la comarca de l‘Alt Empordà  i en data 20 de desembre de 2018 el  Tribunal català de Contractes
del Sector Públic acorda la mesura provisional de suspendre el procediment de contractació. 

8- Vist que és d'interès públic realitzar aquest servei i atès que pel 2019 no hi havia consignada una dotació
pressupostària.

9.- Vist l’informe favorable de la Cap de Serveis de Cultura i Ensenyament, en el  qual proposa dotació
pressupostària al transportista SARFA de l’itinerari (29R3) perquè continuï prestant el servei de l’itinerari
esmentat.



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).

ACORD

1- Autoritzar i disposar la despesa de 34.668,00 € IVA inclòs  (preu dia del servei 321 € IVA inclós) correspo-
nent a  l’itinerari 29R3 de l’empresa SARFA amb NIF B62198973 a l'aplicació pressupostària 35.3262.22799
del pressupost de 2019 fins el dia 21 de Juny perquè es continuï prestant el servei. 

2.-Autoritzar indistintament la Presidenta i el Gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per
l’execució dels present acord.

3.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Junta de Govern Local del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.

4.- Notificar aquest acord a l’empresa SARFA, S.A i a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal
per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La Consellera delegada d’Ensenyament, 

Sònia Martinez Juli

Intervingut i conforme En dono fe,

L’Interventor El Secretari

Ernest Ruiz Gracia Francisco Luis Muñoz Cameo



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

Identificació del document.-

Expedient relatiu a la modificació del contracte de l’itinerari 25r1 del transportista DAVID I  MANEL, S.L 

Antecedents.-

1-El Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya les competències  de la gestió del transport i del menjador escolar a la comarca de
l'Alt Empordà  (Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol de 2016).

2 Per Decret de Presidència de data 19 de setembre de 2018 s’acordà la reserva de places de la linea regular
de viatgers  de Cantallops a l’Escola Peñuelas del Rio de la Jonquera, ( 19 places)  fins que es formalitzi la
licitació en curs.

3- A la Junta de Govern Local del 8 d’octubre de 2018 s’acorda iniciar l’expedient de contractació i s’aproven
els plecs de clàusules administratives particulars i els plec de prescripcions tècniques per a la contractació
del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca de l‘Alt Empordà  on hi consta l’itinerari 25R1

4-En data 14 de novembre de 2018 la FECAV interposa recurs al Tribunal català de Contractes del Sector
Públic contra els plecs de Clàusules administratives per a la contractació del servei de transport escolar
col·lectiu a la comarca de l‘Alt Empordà  i en data 20 de desembre de 2018 el  Tribunal català de Contractes
del Sector Públic acorda la mesura provisional de suspendre el procediment de contractació. 

5- Vist que és d'interès públic realitzar aquest servei i atès que pel 2019 no hi havia consignada una dotació
pressupostària.

6 – Vist l’informe favorable de la Cap se serveis de l’Àrea de Cultura i Ensenyament per el qual proposa a
dotació pressupostària al transportista DAVID I  MANEL, S.L de l’itinerari (25R1) perquè continuï prestant el
servei de l’itinerari esmentat.

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).



ACORD

1-  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  8.208,00  €  IVA  inclòs  (preu  dia  del  servei  76,00€  IVA  inclós)
corresponent  a   l’itinerari  (25R1) de l’empresa DAVID I  MANEL,  S.L.  amb NIF B17409525 a l'aplicació
pressupostària 35.3262.22799 del pressupost de 2019 fins el dia 21 de Juny perquè es continuï prestant el
servei.

2.-Autoritzar indistintament la Presidenta i el Gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per
l’execució dels present acord.

3.- Sotmetre aquest acord a ratificació de la Junta de Govern Local del Consell Comarcal en la propera sessió
que tingui lloc.

4.- Donar trasllat a l’empresa DAVID I MANEL, S.L i a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal

per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La Consellera delegada de l’àrea d’Ensenyament.

Sònia Martinez Juli

Intervingut i conforme, En dono fe
L'interventor El secretari,

Ernest Ruiz Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo



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

Identificació de l'expedien  t  

Expedient  relatiu  a  la  sentència  núm. 39/19,  dictada  pel  Jutjat  Contenciós  Administratiu  3  de  Girona.-
Prendre coneixement.-

Fets

Vista la sentència, de data 11 de febrer de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona, en
referència al recurs ordinari 297/2017 interposat per la UTE «Inypsa Informes y proyectos, SA» i Enigest,
SL», contra l’acord de Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de data 25 de juliol de 2017, el qual
s’estimava un recurs interposat per la demandant, contra l’acord de Ple del Consell Comarcal, de data 23 de
maig de 2017, en relació a la sol·licitud de pròrroga del contracte d’assistència tècnica per al seguiment i
direcció dels projectes i obres del Centre de Tractament de Residus municipals de l'Alt Empordà.

Per tot això, el President del Consell Comarcal proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Prendre coneixement de la sentència núm. 39/19, de data 11 de febrer de 2019, que en la seva
part dispositiva va establir:

"Que debo desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre y representación de
la  UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (CONSULTORA EMPORDANESA DE MEDI AMBIENT UTE) contra el
Acuerdo del Pleno del Consell Comarcal de fecha 23 de mayo de 2017 en relación a la solicitud de prórroga
del contrato de asistencia técnica para el seguimiento y dirección de los proyectos y obras del Centro de
tratamiento  de  residuos  municipales  de  l’Alt  Empordà,  confirmo  dicha  resolución  por  ser  conforme  a
derecho. Con imposición de costas a la demandante.”

Segon.- Aquesta sentència és susceptible de recurs d’apel·lació.

Tercer.- Notificar els presents acords al Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona i a l’Àrea d’Intervenció
del Consell Comarcal, per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica

En dono fe
La presidenta, El Secretari
Montserrat Mindan i Cortada Francisco Luis Muñoz Cameo



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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  contractació  de  les  obres  de  construcció  d'un  accés  per  a  vianants  i  espai  viari,
desviament  trànsit  de  vehicles  amb  aparcament,  a  l'entorn  del  monestir  de  Sant  Miquel  de  Fluvià.-
Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2018 es va aprovar l’expedient de contractació
de l’obra de construcció d’accés per a vianants i espai viari, desviament trànsit de vehicles amb aparcament,
a  l’entorn  del  monestir  de  Sant  Miquel  de  Fluvià,  inclosa  en  l’Operació  de  conservació,  foment  i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, en el marc del PO FEDER de Catalunya
2014-2016, eix prioritari 6, i es va disposar convocar la licitació per procediment obert simplificat i tramitació
ordinària, amb un pressupost base de licitació de 63.666,43€, IVA exclòs, que més 13.369,95€, en concepte
d’IVA, fan un total de 77.036,38€.

Durant  el  termini  de presentació  de proposicions,  que va finalitzar  el  dia  30 de gener de 2019, varen
presentar oferta les empreses següents: Agustí y Masoliver SA, Salvador Serra SA, Rubau Tarres SAU i Obra
Civil Mas Pau SL.

La Mesa de Contractació, reunida en data 13 de febrer de 2019, va procedir a l’obertura del sobre únic de
les pliques presentades telemàticament, a la qualificació de la documentació presentada i a la valoració de
les ofertes.

Revisada la documentació aportada pels licitadors, la Mesa de Contractació va disposar requerir l’empresa
Agustí y Masoliver SA per tal que en el termini de tres dies hàbils esmenés l’omissió detectada a la declaració
responsable, amb la incorporació de la informació relativa al compliment de la Llei Orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Efectuada la valoració de les ofertes presentades, es va atorgar la següent puntuació:

Oferta econòmica, IVA Valoració oferta
exclòs econòmica (fins a

30 punts)

AGUSTÍ Y MASOLIVER SA 62.000,00€ 29,25 punts
SALVADOR SERRA SA 60.400,00€ 30,00 punts
RUBAU TARRES SAU 63.411,76€ 28,58 punts
OBRA CIVIL MAS PAU 60.483,11€ 29,96 punts

La Mesa de Contractació,a la vista de les puntuacions obtingudes, va proposar l’adjudicació del contracte a
favor de l’empresa Salvador Serra SA, per haver presentat l’oferta més avantatjosa.

L’esmentada empresa ha presentat en temps i forma la documentació requerida pel Consell Comarcal i ha
dipositat la garantia definitiva per import de 3.020,00€.

L’empresa Agustí  y Masoliver SA ha donat compliment al  requeriment efectuat en el  termini  concedit a
l’efecte.



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, el conseller delegat de l'Àrea de Turisme proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD

Primer.-  Adjudicar el contracte de l’obra de construcció d’accés per a vianants i espai viari, desviament
trànsit de vehicles amb aparcament, a l’entorn del monestir de Sant Miquel de Fluvià, a favor de l’empresa
Salvador Serra SA, amb CIF núm. A17033473, pel preu de seixanta mil quatre-cents euros (60.400,00€), IVA
exclòs,  que  més  12.684,00€  en  concepte  d’IVA,  fan  un total  de  73.084,00€.  El  termini  d’execució  del
contracte és de quatre mesos, prorrogables per un termini màxim de 25 dies hàbils.

Segon- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 73.084,00€, amb
càrrec a l’aplicació 30.4321.62211 del pressupost de l’exercici 2019.

Tercer- Designar com a director facultatiu de les obres i responsable del contracte, com a director executiu
de les obres i com a coordinador de seguretat i salut, el Sr. Fernando Aizpun de la Escosura, arquitecte
assessor de l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià.

Quart.-  Requerir l’adjudicatari  perquè en el  termini  dels quinze dies hàbils  següents a la notificació de
l’acord d’adjudicació concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Cinquè.-  Requerir  l’adjudicatari  perquè  en  el  termini  de  quinze  dies  naturals  des  de  la  notificació  de
l’adjudicació  del  contracte  presenti  el  Pla  de Seguretat i  Salut en el  Treball  i  en el  termini  de 30 dies
comptats des de la formalització del contracte, el programa de treball.

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

Setè.- Publicar l’adjudicació i formalització del contracte en el perfil del contractant del Consell Comarcal.

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

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar
els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini d'un
mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense notificar-ne
la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu,
acabada la via administrativa i  expedita la via contenciosa administrativa. Si  s'ha formulat el  recurs de
reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada
de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de
reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.



- 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.

El conseller delegat de l'àrea de Turisme, Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, 

El Secretari,
Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo


