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 El Port de la
Selva, Vilamaniscle, Mollet de Peralada, Sant Climent Sescebes, Masarac, CEE Mare de Déu
del Mont.-Pròrroga.Fets
Per resolució de presidència de data 14 de setembre de 2016, ratificada per la Junta de
Govern en sessió de data 27 de setembre de 2016, es va adjudicar el contracte 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 a favor de l’empresa Estarriol Bus
SL, amb NIF núm. B48500938, pel preu de 210,58€/dia.
La durada del contracte era des de l’inici del curs escolar 2016/2017 fins al final del curs
2018/2019, amb possibilitat de pròrroga per al curs 2019/2020.
La tècnica de cultura i ensenyament del Consell Comarcal ha emès informe de data 9 de
setembre de 2019 en què proposa la pròrroga del contracte prenent com a base la
prestació satisfactòria dels serveis objecte del contracte.
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, la consellera delegada de l’àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següent
ACORD
Primer.-Prorrogar en els seus propis termes i per al curs escolar 2019/2020 el contracte
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 subscrit amb
l’empresa ESTARRIOL BUS SL.

Segon.- Autoritzar

i disposar, per a l’esmentada pròrroga, una despesa màxima de

22.376,22€ IVA inclòs, per a l’exercici 2019, amb càrrec a la partida 35.3262.22799 del
pressupost vigent. I per a l’exercici 2020, una despesa màxima de 34.013,83€, IVA inclòs,
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient al corresponent pressupost.
Tercer.- Donar-ne trasllat a l’interessat, així com a l’àrea d’Intervenció de Fons del Consell
Comarcal als efectes corresponents.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar els recursos
següents:
Potestativament i amb caràcter previ, recurs de reposició davant l’òrgan que l'ha dictat en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. Transcorregut el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició sense
que hagi estat dictada i notificada resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat i, en
aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar
des del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.
El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de l'acord o de la seva
publicació, o en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de la
resolució expressa del recurs potestatiu de reposició.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea
d’Ensenyament

En dono fe,
El Secretari,
Francisco L. Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’Aprovació del conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en
empreses. Dins del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació , la cooperació i la

col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal
en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques
d’igualtat. Fitxa 40.1
Fets
1- Que en la fitxa núm. 40.1 Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i
suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania en el
marc del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell comarcal en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat,
s’estableix la possibilitat de fer pràctiques en empreses.
2-El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha expressat el seu interès per
formalitzar un conveni amb l’objecte de dur a terme un període de pràctiques no laborals
que es realitzaran en empreses de mercat oridnari o en administracions públiques.
3-El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té la voluntat de cooperar i col.laborar amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per el compliment de la Fitxa 40.1 del
contracte progama.
4-Vist l’informe favorable a l’aprovació del conveni esmentat emès per la Directora Tècnica
de Benestar Social.
Fonaments de dret
-

Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

-

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).

-

Addenda del contracte programa 2016-2019 del Departament de Benestar Social

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració per a pràctiques no laborals en empreses. Dins
del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació , la cooperació i la col.laboració en
matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al Benestr Social i Polítiques
d’igualtat. Fitxa 40.1

Segon.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.

Tercer. Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Quart. Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Cinquè. Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez Juli, i el gerent, Sr.
Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per
executar els presents acords.
Sisè.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera
sessió que se celebri.
RECURSOS
“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva notificació.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos".
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,
Àlex Hernández González

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo

