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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  servei  de  transport  escolar  de  la  ruta  Pau,  Palau-
saverdera,  INS IIla  de Rodes i  INS Cap Norfeu de Roses.  a)  Aprovació de l'expedient.  b)
Convocatòria de licitació.- 

Fets

La tècnica de cultura i ensenyament del Consell Comarcal ha emès informe de data 5 de juliol
de 2016 justificatiu de la necessitat i les característiques del contracte del servei de transport
escolar des dels municipis de Pau i Palau-saverdera a l'INS Illa de Rodes i a l'INS Cap Norfeu
de Roses.

S'han  incorporat  a  l'expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei.

Fonaments de dret

Per tot  això, la consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament  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 del servei de transport escolar
de la ruta Pau, Palau-saverdera, INS lIla de Rodes i INS Cap Norfeu de Roses.

Segon.  - Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  i  el  plec  de  prescripcions  tècniques,
adjunta a la proposta, reguladors de la contractació de l'esmentat servei.

Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte, per procediment obert i tramitació
ordinària,  d'acord  amb  allò  previst  a  l'article  154  i  següents  del  RDL  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de al 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 166,43€ per servei/dia, IVA exclòs.

La durada del contracte serà des de l'inici del curs escolar 2016/17 fins al final del  curs 2019/20
i es podrà prorrogar per al curs 2020/21.



Quart.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació  corresponent a l'exercici 2016,
per un import màxim de 17.684,85€, que inclou l'IVA i les possibles modificacions, amb càrrec
a l'aplicació 35.3262.22799 del pressupost.

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

Figueres, 26 de juliol de 2016

La consellera delegada de l'àrea 
d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig


