
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.- Requeriment de documentació oferta més avantatjosa.-

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, 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

 Oferta econòmica, 60 punts 59,14 60,00

 Antiguitat  del  vehicle  adscrit  al
servei, 25 punts

25,00 25,00

 Geolocalització  dels  autocars,  5
punts 

5,00 5,00

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

0,00 0,00

 Oferta  quilometratge  gratuït,  6
punts

6,00 6,00

PUNTUACIO TOTAL 95,14 96,00
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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.

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 tot això, aquesta Presidència

RESOL:

Primer. - Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per l'empresa Estarriol Bus SL,
per haver obtingut la major puntuació, en aplicació dels criteris de valoració establers en el plec
de clàusules administratives particulars 

Segon.-  Requerir l'empresa Estarriol Bus SL perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar
des de l'endemà de la notificació de la present resolució presenti la documentació que tot seguit
s'indica, amb l'advertiment que, en cas contrari, s'entendrà que ha retirat la seva oferta:

- Certificat d'inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
(RELI)  i fitxa resum de les dades que hi figuren

- Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
- Còpia de la pòlissa i de responsabilitat civil i del rebut en vigor
- Còpia compulsada de l'autorització de la Direcció General de Transports per a la realització

de la ruta programada en aquesta licitació o còpia de la sol.licitud d'autorització.
- Declaració  responsable  en  què  es  manifesti  que  es  disposa  de  les  certificacions

d'antecedents penals acreditatives que les persones que s'adscriuran al servei no han estat
condemnades per sentència feram per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual
per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors.

- Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de 6.103,42€
- Justificant  d'haver abonat les despeses de l'anunci de licitació per import de 111,96€

Tercer.- Sotmetre la present resolució a la ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que se celebri.

Figueres, 2 de setembre de 2016
El president, En dono fe

La secretària accidental,

Ferran Roquer Padrosa Francesca Falcó i Roig
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DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  del  servei  de  transport  escolar  de  la  ruta  Pau,  Palau-
saverdera, INS Illa de Rodes i INS Cap Norfeu de Roses.- Requeriment de documentació oferta
més avantatjosa.- 

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 26 de juliol de 2016 es va aprovar l'expedient  de
contractació del servei de transport escolar de la ruta  Pau, Palau-saverdera, INS Illa de Rodes i
INS Cap Norfeu de Roses;  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: SARFA
SLU i Ampurdan Bus SL .

La  Mesa  de  Contractació,  en  data  24  d'agost  de  2016,  va  acordar  excloure  de  la  licitació
l'empresa Ampurdan Bus SL 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

SARFA SLU

 Oferta econòmica, 60 punts
60,00 punts

 Antiguitat del vehicle adscrit al servei, 25 punts
25 punts

 Geolocalització dels autocars, 5 punts 5 punts

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

0 punts

 Oferta quilometratge gratuït, 6 punts 6 punts

PUNTUACIÓ TOTAL 96,00 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 SARFA SLU per tractar-se de l´única oferta admesa a licitació i no superar
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el tipus de licitació.

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 tot això, aquesta Presidència 

RESOL:

Primer.- Declarar com a oferta més avantatjosa la presentada per l'empresa SARFA SLU per
tractar-se de l'única oferta admesa a licitació i no superar el tipus de licitació.

Segon.-  Requerir l'empresa SARFA SLU  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 d'inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
(RELI)  i fitxa resum de les dades que hi figuren.

- Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i del rebut en vigor.
- Còpia compulsada de l'autorització de la Direcció General de Transports per a la realització

de la ruta programada en aquesta licitació o còpia de la sol.licitud d'autorització.
- Declaració  responsable  en  què  es  manifesti  que  es  disposa  de  les  certificacions

d'antecedents penals acreditatives que les persones que s'adscriuran al servei no han estat
condemnades per sentència feram per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual
per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors.

- Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança definitiva per import de  5.858,34.
- Justificant  d'haver abonat les despeses de l'anunci de licitació per import de 75,96€.

Tercer.- Sotmetre la present resolució a la ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que se celebri.

Figueres, 2 de setembre de 2016

El president, En dono fe
La secretària accidental,

Ferran Roquer Padrosa Francesca Falcó i Roig
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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  sol·licitud  de  subvenció  a  l'Agència  de  Residus  de  Catalunya  en  la
convocatòria de subvencions 2016 per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització
de residus municipals.

Fets

La legislació sobre gestió de residus incorpora la reducció de residus com a primera opció en la
jerarquia de gestió. Es considera prevenció de residus tota aquella acció que tingui per objectiu
evitar la generació quantitativa de residus o bé disminuir-ne la seva perillositat.

Per  donar  compliment  a  la  jerarquia  de  gestió  de  residus  prioritzant  la  prevenció,  el  Pla
comarcal de gestió de residus inclou algunes mesures encaminades a aconseguir una reducció
efectiva dels residus generats, proposant actuacions que incideixin en les parts del cicle de vida
dels residus, mesures de foment de la reparació i preparació per a la reutilització, i mesures de
pagament per generació de residus.

S'ha redactat i aprovat el Pla comarcal de prevenció de residus, on es contrasten les actuacions
que caldrà realitzar a la comarca en aquesta temàtica de manera molt més detallada. Aquest Pla
comarcal ha donat forma als 62  Plans municipals de prevenció de residus, on s'inclouen les
accions més idònies segons les característiques de cada municipi de l'Alt Empordà.

Des de l’any 2005 el  Consell  Comarcal  ha realitzat  campanyes anuals  relacionades amb la
prevenció de residus. Actualment, seguint amb la planificació comarcal establerta en matèria de
prevenció, s'està treballant en el projecte de pagament per generació a les empreses i tallers de
reparació a les deixalleries de la comarca, pel qual l'Agència de Residus va atorgar subvenció en
la convocatòria de 2015.

En aquests moments s'està construint a la comarca un nou Centre de tractament de residus que, a
part de les plantes de tractament, integrarà una deixalleria comarcal amb tractament de residus
voluminosos i un taller per a la preparació per a la reutilització. Aquest taller és un espai de
tipus  nau  que  es  dedicarà  específicament  a  fer  activitats  relacionades  amb  la  reparació  i
reutilització de residus en diferents formats. El taller es preveu que estigui construït i disponible
a la tardor de 2017.

En data 22 de juliol de 2016 ha sortit publicada al DOGC la Resolució TES/1769/2016, de 8 de
juliol,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  per  a  projectes  de
prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

Seguint amb la planificació establerta a l'Alt Empordà en matèria de prevenció de residus, els
tècnics  de  l'Àrea  de  medi  ambient  del  Consell  Comarcal  han  preparat  el  Projecte  de
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dinamització  del  taller  de  preparació  per  a  la  reutilització  de  residus  de  la  deixalleria
comarcal, projecte que s'adequa a la convocatòria i que conté i desenvolupa dues actuacions:

- Suport d'espais i monitoratge per a la reparació d'objectes. 
- Tallers mensuals de formació específica. 

El projecte redactat puja un total de 39.400,00  €, dels quals se'n sol·liciten a l'ARC 24.850,00.

Tenint en compte l'informe emès per la cap de l'Àrea de medi ambient en data 26 d'agost de
2016,  el  qual  conclou que és  d'interès  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà d'aprovar el
Projecte  de  dinamització  del  taller  de  preparació  per  a  la  reutilització  de  residus  de  la
deixalleria comarcal i sol·licitar 24.850,00 € a l'ARC per 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

ACORDS

Primer.  - Aprovar el Projecte de dinamització del taller de preparació per a la reutilització de
residus de la deixalleria comarcal.

Segon.  - Sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya 24.850,00 € dels 39.400,00 € totals del
projecte. 

Tercer.- Notificar el present acord a l'Agència de Residus de Catalunya per al seu coneixement i
als efectes adients.

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

Figueres, 6 de setembre de 2016
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El conseller delegat de l'Àrea de medi ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig

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



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud de finançament per a la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris a la Garantia Juvenil.

Fets

Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà hi ha interès per contractar joves en pràctiques en
els següents projectes:

Projecte 1: contractació d’un jove en pràctiques per a la catalogació dels expedients de l'Arxiu
del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Projecte 2: contractació d’un jove en pràctiques com a informador/a - Dinamitzador/a
Juvenil

Projecte 3:  contractació de 2 joves en pràctiques per a la digitalització de materials
diversos de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.

Projecte 4: contractació d'un jove en pràctiques per a assolir els coneixements bàsics per
a  l'atenció  al  consumidor  i  del  sistema  de  treball  de  l'Oficina  d'Informació  al
Consumidor.

Projecte 5: contractació d'un jove en pràctiques per adquirir coneixements i donar suport
a l'Àrea de Turisme.

Projecte 6: contractació d'un jove en pràctiques per implantació de nous compostadors i
seguiment dels compostadors existents.

Fonaments de dret

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

• 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).

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels  ens  locals  (ROAS).  Títol  3  (Activitat  de  foment  i  promoció  d’activitats  socials  i
econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

• 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).

• Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
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• Reial  Decret  legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós  de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

• Ordre  TSF/213/2016,  d'1  d'agost,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per  a  la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

• Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per
a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

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

ACORD

Primer.- Aprovar els projectes que es relacionen a continuació, per presentar al finançament de
la convocatòria TSF/1911/2016 de contracte en pràctiques de joves beneficiaris de la Garantia
Juvenil:

Projecte 1: contractació d’un jove en pràctiques per a la catalogació dels expedients de
l'Arxiu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Projecte 2: contractació d’un jove en pràctiques com a informador/a - Dinamitzador/a
Juvenil

Projecte 3:  contractació de 2 joves en pràctiques per a la digitalització de materials
diversos de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.

Projecte 4: contractació d'un jove en pràctiques per a assolir els coneixements bàsics per
a  l'atenció  al  consumidor  i  del  sistema  de  treball  de  l'Oficina  d'Informació  al
Consumidor.

Projecte 5: contractació d'un jove en pràctiques per adquirir coneixements i donar suport
a l'Àrea de Turisme.

Projecte 6: contractació d'un jove en pràctiques per implantació de nous compostadors i
seguiment dels compostadors existents.

La informació dels projectes s’adjunta com a document annex.

Segon.- Sol·licitar al Servei Públic de Catalunya el finançament de 7 contractes de treball en
pràctiques per valor de 77.000,00 € (7 contractes * 11.000,00 € de finançament per contracte). 

Tercer.- Facultar al gerent perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per dur a terme el
present acord.
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Quart.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a
l’àrea d’intervenció del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Figueres,  6 de setembre de 2016

El conseller delegat de l'àrea de Promoció Econòmica,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francesca Falcó i Roig
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