PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA D’ENSENYAMENT
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l'Alt Empordà.Adjudicació
Antecedents de fet
Per acord de la Junta de Govern de data 27 de juliol de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació del
servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà ; es van aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i es va disposar
convocar la licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, amb un
pressupost base de licitació de 739.919,20€, IVA exclòs, que més 73.991,92€, en concepte d'IVA, fan un total
de 813.911,12€, i un termini d’execució coincident amb els segon i tercer trimestre de curs escolar 2021/2022
i el cursos escolars 2022/2023 i 2023/2024, amb possibilitat de pròrroga per al curs escolar 2024/2025.
El contracte es divideix en els lots següents:
LOT 1

11R5

Lladó – Mas Pau – INS Olivar Gran – INS Alexandre Deulofeu

LOT 2

19R1

Vilarnadal – Masarac – Espolla – Sant Climent Sescebes – Mollet de
Peralada – INS Peralada

LOT 3

19R2

Cabanes – Vilabertran – Vilanova de la Muga – INS Peralada

LOT 4

45R1min+ Port de La Selva - Vilamaniscle - Mollet De Peralada - Sant Climent
pmr
Sescebes - Masarac – Figueres – CEE Mare de Deu del Mont

LOT 5

37R2

Creixell – Borrassà – INS Vilafant

LOT 6

39R1mini

Santa Llogaia d'Àlguema – Les Forques – ESC Sol I Vent

LOT 7

30R4

Pau - Palau-Saverdera – INS Illa De Rodes - INS Cap Norfeu (ESO12)

LOT 8

17R3

Vilam a lla Polígon - INS Narcís Monturiol

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 20 de setembre de 2021, van presentar
oferta, mitjançant l'eina sobre digital, les següents empreses:
ESTARRIOL BUS SL: Lot 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8
BARCELONA BUS SL: Lot 8
SARFA SA: Lot 6, 7 i 8
TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA: Lot 1, 2, 5 i 6
La Mesa de Contractació, reunida en sessió de data 5 d’octubre de 2021, d’acord amb els criteris de valoració

establerts a l’apartat H del quadre de característiques, en relació a la clàusula catorzena del plec de clàusules
administratives particulars, va procedir a la valoració de les ofertes presentades amb el resultat següent:
LOT1
Oferta econòmica,
fins a 40 punts

Antiguitat del
vehicle, fins a 40
punts

Sistema de
geocalització, 20
punts

TOTAL

ESTARRIOL BUS SL

39,04 punts

10 punts

20 punts

69,04 punts

TRANSPORTS ELECTRICS
INTERURBANS SA

40,00 punts

35 punts

20 punts

95 punts

LOT2
Oferta econòmica,
fins a 40 punts

Antiguitat del
vehicle, fins a 40
punts

Sistema de
TOTAL
geocalització, 20
punts

ESTARRIOL BUS SL

39,02 punts

15 punts

20 punts

74,02 punts

TRANSPORTS ELECTRICS
INTERURBANS SA

40,00 punts

35 punts

20 punts

95 punts

Oferta econòmica,
fins a 40 punts

Antiguitat del
vehicle, fins a 40
punts

Sistema de
geocalització, 20
punts

TOTAL

40 punts

40 punts

20 punts

100 punts

Oferta econòmica,
fins a 40 punts

Antiguitat del
vehicle, fins a 40
punts

Sistema de
geocalització, 20
punts

TOTAL

40 punts

40 punts

20 punts

100 punts

Oferta econòmica,
fins a 40 punts

Antiguitat del
vehicle, fins a 40
punts

Sistema de
TOTAL
geocalització, 20
punts

ESTARRIOL BUS SL

40 punts

40 punts

20 punts

100 punts

TRANSPORTS ELÈCTRICS
INTERURBANS SA

34,16 punts

15 punts

20 punts

69,16 punts

Oferta econòmica,
fins a 40 punts

Antiguitat del
vehicle, fins a 40
punts

Sistema de
TOTAL
geocalització, 20
punts

ESTARRIOL BUS SL

37,10 punts

40 punts

20 punts

97,10 punts

SARFA SA

40 punts

35 punts

20 punts

95 punts

TRANSPORTS ELÈCTRICS
INTERURBANS SA

31,70 punts

15 punts

20 punts

66,70 punts

Oferta econòmica,
fins a 40 punts

Antiguitat del
vehicle, fins a 40
punts

Sistema de
TOTAL
geocalització, 20
punts

40 punts

25 punts

20 punts

LOT3

ESTARRIOL BUS SL

LOT4

ESTARRIOL BUS SL

LOT 5

LOT 6

LOT 7

SARFA SA

85 punts

LOT 8
Oferta econòmica,
fins a 40 punts

Antiguitat del
vehicle, fins a 40
punts

Sistema de
TOTAL
geocalització, 20
punts

ESTARRIOL BUS SL

35,46 punts

40 punts

20 punts

95,46 punts

BARCELONA BUS SL

32,44 punts

35 punts

20 punts

87,44 punts

SARFA SA

40 punts

25 punts

20 punts

85 punts

Efectuada la valoració de les ofertes, la Mesa de Contractació va fer la proposta d’adjudicació següent:
LOT 1: TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS SA, per un preu unitari de 205,00€/dia, IVA exclòs, i un
import màxim de 94.300,00€, IVA exclòs.
LOT 2: TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS SA, per un preu unitari de 200,00€/dia, IVA exclòs, i un
import màxim de 92.000,00€, IVA exclòs
LOT 3: ESTARRIOL BUS SL, per un preu unitari de 176,00€/dia, IVA exclòs i un import màxim de 80.960,00€,
IVA exclòs.
LOT 4: ESTARRIOL BUS SL, per un preu unitari de 210,58€/dia, IVA exclòs, i un import màxim de 96.866,80€,
IVA exclòs
LOT 5: ESTARRIOL BUS SL, per un preu unitari de 158,00€/dia, IVA exclòs, i un import màxim de 72.680,00€,
IVA exclòs.
LOT 6: ESTARRIOL BUS SL, per un preu unitari de 141,00€/dia, IVA exclòs, i un import màxim de 64.860,00€,
IVA exclòs
LOT 7: SARFA SA, per un preu unitari de 149,89€/dia, IVA exclòs, i un import màxim de 68.949,40€, IVA
exclòs.
LOT 8: ESTARRIOL BUS SL, per un preu unitari de 158,00€/dia i un import màxim de 72.680,00€, IVA exclòs.
Les empreses TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS SA, ESTARRIOL BUS SL i SARFA SA figuren inscrites
al RELI i s’han comprovat les dades que hi consten.
Efectuats el corresponents requeriments, les empreses proposades han aportat en temps i forma la
documentació requerida i has constituït la garantia definitiva, pels imports que en cada cas s’indiquen:
TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS SA:
LOT 1: 4.715,00€; LOT2: 4.600,00€
ESTARRIOL BUS
LOT 3: 4.048,00€; LOT 4: 4.843,34€; LOT 5: 3.634,00€; ; LOT 6: 3.243,00€; Lot 8: 3.634,00€
SARFA:
LOT 7: 3.447,47€
La tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit a l’àrea de Secretaria del Consell Comarcal, ha informat
favorablement el contingut de la present proposta d’acord.
Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció
Fonaments de dret
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

•
•
•

RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern, d’acord amb el Decret de Presidència
amb número 2019/228, de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Adjudicar el lot 1 del contracte del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà,
ruta 11R5, Lladó – Mas Pau – INS Olivar Gran – INS Alexandre Deulofeu, a favor de l’empresa TRANSPORTS
ELÈCTRICS INTERURBANS SA, amb NIF núm. A17000316, per un preu unitari de 205,00€/dia, IVA exclòs, i
un import màxim de 94.300,00€, IVA exclòs, que més 9.430,00€ en concepte d’IVA, fan un un total de
103.730,00€.
Segon.- Adjudicar el lot 2 del contracte del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà,
ruta 19R1, Vilarnadal – Masarac – Espolla – Sant Climent Sescebes – Mollet de Peralada – INS Peralada, a
favor de l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS SA, amb NIF núm. A17000316, per un preu unitari
de 200,00€/dia, IVA exclòs, i un import màxim de 92.000,00€, IVA exclòs, que més 9.200,00€ en concepte
d’IVA, fan un total de 101.200,00€.
Tercer.- Adjudicar el lot 3 del contracte del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà,
ruta 19R2, Cabanes – Vilabertran – Vilanova de la Muga – INS Peralada, a favor de l’empresa ESTARRIOL BUS
SL, amb NIF núm. B48500938, per un preu unitari de 176,00€/dia, IVA exclòs, i un import màxim de
80.960,00€, IVA exclòs, que més 8.096,00€ en concepte d’IVA, fan un total de 89.056,00€.
Quart.- Adjudicar el lot 4 del contracte del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà,
ruta 45R1min+pmr, Port de La Selva - Vilamaniscle - Mollet de Peralada - Sant Climent Sescebes - Masarac –
Figueres – CEE Mare de Deu del Mont, a favor de l’empresa ESTARRIOL BUS SL, amb NIF núm. B48500938,
per un preu unitari de 210,58€/dia, IVA exclòs, i un import màxim de 96.866,80€, IVA exclòs, que més
9.686,68€, fan un total de 106.553,50€.
Cinquè.- Adjudicar el lot 5 del contracte del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt
Empordà, ruta 37R2, Creixell – Borrassà – INS Vilafant, a favor de l’empresa ESTARRIOL BUS SL, amb NIF
núm. B48500938, per un preu unitari de 158,00€/dia, IVA exclòs, i un import màxim de 72.680,00€, IVA
exclòs, que més 7.268,00€ en concepte d’IVA, fan un total de 79.948,00€.
Sisè.- Adjudicar el lot 6 del contracte del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà,
ruta 39R1mini, Santa Llogaia d'Àlguema – Les Forques – ESC Sol I Vent, a favor de l’empresa ESTARRIOL BUS
SL, amb NIF núm. B48500938, per un preu unitari de 141,00€/dia, IVA exclòs, i un import màxim de
64.860,00€, IVA exclòs, que més 6.486,00€ en concepte d’IVA, fan un total de 71.364,00€.
Setè.- Adjudicar el lot 7 del contracte del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà,
ruta 30R4, Pau - Palau-Saverdera – INS Illa de Rodes - INS Cap Norfeu (ESO1-2) a favor de l’empresa SARFA
SA, am NIF núm. B62198973, per un preu unitari de 149,89€/dia, IVA exclòs, i un import màxim de 68.949,40€,
IVA exclòs, que més 6.894,94€ en concepte d’IVA, fan un total de 75.844,34€.
Vuitè.- Adjudicar el lot 8 del contracte del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà,
ruta 17R3, Vilam alla Polígon - INS Narcís Monturiol, a favor de l’em pres a ESTARRIOL BUS SL, amb NIF núm.
B48500938, per un preu unitari de 158,00€/dia i un import màxim de 72.680,00€, IVA exclòs, que més
7.268,00 en concepte d’IVA, fan un total de 79.948,00€.
Novè.- Disposar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de 707.625,82€, dels
quals 643.296,20€ corresponen al preu del contracte i 64.329,62€ a l’IVA , amb càrrec a l'aplicació
35.3262.22799 del pressupost i amb la periodificació que tot seguit s’indica, de forma condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos:

2022

2023

2024

TOTAL

LOT 1

39.688,00

39.688,00

24.354,00

103.730,00

LOT 2

38.720,00

38.720,00

23.760,00

101.200,00

LOT 3

34.073,60

34.073,60

20.908,80

89.056,00

LOT 4

40.768,29

40.768,29

25.016,90

106.553,48

LOT 5

30.588,80

30.588,80

18.770,40

79.948,00

LOT 6

27.297,60

27.297,60

16.750,80

71.346,00

LOT 7

29.018,70

29.018,70

17.806,93

75.844,34

LOT 8

30.588,80

30.588,80

18.770,40

79.948,00

TOTAL

270.743,79

270.743,79

166.138,24

707.625,82

Desè- Designar com a responsable dels contractes la Sra. M. Teresa Genís Armadà, cap de l’àrea
d’Ensenyament del Consell Comarcal
Onzè- Requerir els adjudicataris perquè transcorregut el termini dels quinze dies hàbils següents a la
notificació de l'acord d'adjudicació concorrin a formalitzar el contracte administratiu.
Dotzè- Donar trasllat del present acord als licitadors i a les àrees d'Intervenció i Ensenyament del Consell
Comarcal.
Tretzè Publicar l'adjudicació i formalització del contracte al perfil del contractant del Consell Comarcal i al
DOUE.
Catorzè- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin
per a l'execució dels presents acord.»

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 recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació. 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 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

PROPOSTA DE JUNTA DE GOVERN DEL CONSELLER DE L’ÀREA DE BENESTAR
Identificació del document
Expedient 2021/37 relatiu al pagament dels ajuts econòmics destinats a sufragar part de les despeses
ocasionades pel servei de transport adaptat individual i col·lectiu en el marc de la convocatòria de subvencions
destinades a la col·laboració en el finançament del servei de transport adaptat a la comarca de l’Alt Empordà
per al 2020
Antecedents
1. En data 11 de maig de 2021 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va atorgar a les entitat i als usuaris una
subvenció per import de 130.258,13 euros per al finançament del serveis de transport adaptat individual i
col·lectiu de la comarca un cost total previst de 140.000,00 euros.
La distribució de l'ajut per transport individual és:
Usuaris

Subvenció atorgada

1

J.G.T.

1.229,51 €

2

L.G.C.

0,00 €

3

R.G.G.

1.352,46 €

4

J.M.P.

819,67 €

5

E.M.G.

819,67 €

6

S.M.C.

819,67 €

7

J.P.M.

1.311,48 €

8

S.Q.F.

1.434,43 €

9

J.R.G.

696,72 €

10

C.S.T.

1.500,00 €

TOTAL

9.983,61 €

La distribució de l'ajut pel transport col·lectiu és la següent:
Entitat

Subvenció

1 C.R. Figueres (Ruta Aiguamolls)

4.111,25 €

2 C.R. Figueres (Ruta Albera)

5.313,00 €

3 C.R. Figueres (Ruta Castelló)

10.729,38 €

4 C.R. Figueres (Ruta Fluvià)

17.827,87 €

5 C.R. (Ruta de l'Escala)

14.127,75 €

6 F.( R-1 )

0,00 €

7 F.( R-2 )

0,00 €

8 F. ( MIFAS )

0,00 €

9 F.A. (Ruta Roses)

19.539,30 €

10 F.A. (Ruta Lladó)

10.124,48 €

11 Aj. A.

12.435,02 €

12 Aj. LL.(1)

3.121,25 €

13 Aj. LL. (2)

2.528,25 €

14 Aj.P.

6.490,74 €

15 Aj.S.

13.680,00 €

TOTAL

120.274,52 €

Subvencions transport individual

9.983,61 €

Subvencions de transport col·lectiu

120.274,52 €

TOTAL

130.258,13 €

2- Posteriorment, s’ha detectat un error aritmètic en la proposta de resolució emesa per la Comissió Avaluadora
de data 4 de desembre de 2020, en l’adjudicació de la subvenció a l’Ajuntament de Portbou essent la quantitat
correcta 6.736,97€, en conseqüència, en data 18 de novembre de 2021 la Comissió Avaluadora corregeix
l’error aritmètic en el càlcul de l’adjudicació de la subvenció a l’Ajuntament de Portbou essent la quantitat
correcta 6.736,97€
Per tant la distribució correcte de l'ajut pel transport col·lectiu és la següent:
Entitat

Subvenció

1 C.R. Figueres (Ruta Aiguamolls)

4.111,25 €

2 C.R. Figueres (Ruta Albera)

5.313,00 €

3 C.R. Figueres (Ruta Castelló)

10.729,38 €

4 C.R. Figueres (Ruta Fluvià)

17.827,87 €

5 C.R. (Ruta de l'Escala)

14.127,75 €

6 F.( R-1 )

0,00 €

7 F.( R-2 )

0,00 €

8 F. ( MIFAS )

0,00 €

9 F.A. (Ruta Roses)

19.539,30 €

10 F.A. (Ruta Lladó)

10.124,48 €

11 Aj. A.

12.435,02 €

12 Aj. LL.(1)

3.121,25 €

13 Aj. LL. (2)

2.528,25 €

14 Aj.P.

6.736,97€

15 Aj.S.

13.680,00 €

TOTAL

Subvencions transport individual

120.274,52 €

9.983,61 €

Subvencions de transport col·lectiu

120.274,52 €

TOTAL

130.258,13 €

Aquest error en l’import adjudicat a l’Ajuntament de Portbou no implica variació en els imports totals de
l’adjudicació
3- La subvenció va ser atorgada en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en
el finançament dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu a la comarca, les bases reguladores de
la qual varen ser publicades al BOP núm.5994 de data 21 d’agost del 2020 i la convocatòria en el BOP 7447
de data 19 d’octubre de 2020, que es poden consultar a l'expedient relacionat 1165/2020.
4- Els beneficiaris han presentat, mitjançant registre d'entrada de l’ANNEX adjunt, la justificació econòmica
total de la subvenció del transport adaptat per un import total de 222.726,54 euros. Tal i com consta a la
normativa reguladora, l’import a justificar ha de ser 260.516,26 euros.
4- S’ha comprovat que els beneficiaris E.M.G. amb NIF XXXX484V i J.R.G. amb NIF XXX785S no han justificat
la subvenció atorgada.

5-D'acord amb el que preveuen les bases d’execució del pressupost, segons l’informe tècnic ha comprovat que
els justificants s’adeqüen a la finalitat de la subvenció concedida, i que l'import de la subvenció s'ha destinat
íntegrament a finançar aquesta actuació. El compte justificatiu està degudament omplert, amb la totalitat de
les dades sol·licitades i signat pel responsable de l'entitat. Es tracta de despesa corrent i directa.
6- Les entitats i usuaris acrediten que la quantia de l'aportació efectuada per el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà conjuntament amb les altres fons específiques de finançament de l'actuació no supera el cost total
de la mateixa.
7- La convocatòria reguladora de la subvenció atorgada no preveu que el beneficiari hagi de presentar
garanties.
8- En l’expedient consta la documentació conforme les entitats i usuaris estan al corrent de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social, que no és deutora per resolució de procedència de reintegrament i que no
està sotmesa a les prohibicions per obtenir subvencions d'acord amb allò establert a l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
9- No ha estat acordada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a mesura cautelar, la retenció dels
lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari referits a aquesta subvenció.
10- Vist l’informe favorable de la Directora tècnica de l’Àrea de Benestar de data 22 de novembre de 2021
11- La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.
12- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció
Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
• 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 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el reglament que la desplega aprovat
pel Real Decret 887/2006 de 21 de juliol (RLGS)
•

Pla estratègic de subvencions del CCAE.

•

Bases d'execució del pressupost 2021.

Proposta d’acord de la Junta de Govern
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:
Primer.- Corregir l’error aritmètic detectat en l’acord d’atorgament de data 11 de maig de 2021 en
l’adjudicació de la subvenció del servei de transport adaptat a l’Ajuntament de Portbou essent la quantitat
correcta 6.736,97€.
Segon.- Iniciar l’expedient de revocació parcial consistent en la pèrdua de dret a cobrament pels imports que
a continuació es detallen:
Sol·licituds individuals:

NOM

IMPORT A
REVOCAR

DNI

MOTIU

J.G.T.

XXXX778E

548,19 € manca justificació total

R.G.G.

XXXX966Q

593,92 € manca justificació total

J.M.P.

XXXX869E

281,91 € manca justificació total

E.M.G.

XXXX484V

819,67 € manca justificació

S.M.C.

XXXX190E

319,67 € manca justificació total

J.P.M.

XXXX793V

980,35 € manca justificació total

S.Q.F.

XXXX289Y

966,08 € manca justificació total

J.R.G.

XXXX785S

696,72 € manca justificació

C.S.T.

XXXX607D

744,50 € manca justificació total

TOTAL

5.951,01 €

Sol·licituds col·lectives:

NOM

IMPORT A
REVOCAR

DNI

MOTIU

CR

XXXX001G

6.917,56 € manca justificació total

CR

XXXX001G

6.113,86 € manca justificació total

Aj.S.

XXXX900A

10.884,06 € manca justificació total

TOTAL

23.915,47 €

Tercer.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels imports a nom dels beneficiaris que a continuació
es detallen amb càrrec a l’aplicació 40.2315.48000, per un import total de 100.391,65 €:
Sol·licituds individuals:

NOM

DNI

IMPORT A
PAGAR

J.G.T.

XXXX778E

681,32 €

R.G.G.

XXXX966Q

758,54 €

J.M.P.

XXXX869E

537,76 €

E.M.G.

XXXX484V

0,00 €

S.M.C.

XXXX190E

500,00 €

J.P.M.

XXXX793V

331,13 €

S.Q.F.

XXXX289Y

468,35 €

J.R.G.

XXXX785S

0,00 €

C.S.T.

XXXX607D

755,50 €

TOTAL

Sol·licituds col·lectives:

4.032,60 €

NOM

NIF

IMPORT A
PAGAR

CR

XXXX001G

4.111,25 €

CR

XXXX001G

5.313,00 €

CR

XXXX001G

10.729,38 €

CR

XXXX001G

10.910,32 €

CR

XXXX001G

8.013,90 €

FA

XXXX3325

19.539,30 €

FA

XXXX3325

10.124,48 €

AJ.A.

XXXX100I

12.435,02 €

AJ.LL.

XXXX900C

3.121,25 €

AJ.LL.

XXXX900C

2.528,25 €

AJ.P.

XXXX700J

6.736,97 €

Aj.S.

XXXX900A

2.795,94 €

TOTAL

96.359,05 €

Quart.- Notificar aquest acord als beneficiaris i, respecte a l’inici d’expedient de revocació parcial, donar
audiència als beneficiaris per un termini de 15 dies hàbils per tal que puguin al·legar i presentar els documents
que s’estimin pertinents.

Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com calguin per
l’execució del present Decret.
Sisè. Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics aquest Decret per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Peu de recurs
“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."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
(Document signat electrònicament)

4.PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient número 2021/2052 relatiu a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció de l'Institut Català d'Energia
(ICAEN) pel programa d'incentius 4 per a la realització d'una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum al
Centre de Tractament de Residus de Pedret i Marzà.
Fets
1- El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar el 23 de febrer del 2021 l'estudi d'implantació
d'energies renovables al Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà (CTR) i el document estratègic per
a la posterior implantació del projecte. Aquest estudi previ va permetre definir l’alternativa més favorable a
l'hora d’implantar energies renovables al CTR.
2- La Junta de Govern Local del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar el 26 d’octubre de 2021 l'estudi
tècnic: “Estudi tècnic d'una planta solar fotovoltaica per autoconsum i venda d'energia de 2,3 MW connectat
a la xarxa interior de baixa tensió del CTR de Pedret i Marzà i a la xarxa de mitja tensió mitjançant
transformador “de la planta solar d’autoconsum fotovoltaic i els estudis ambientals respectius.
3- El Ministeri per la transició ecològica i el repte demogràfic va aprovar el Real Decret 477/2021 de juny pel
qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla ajudes per l'
execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia
renovables, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (en endavant, Real Decret 477/2021). D’acord amb l’article 5
del Real decret 477/2021, els beneficiaris directes de les ajudes previstes en els programes d'incentius aprovats
pel citat Real decret seran les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, que hauran de destinar
l’import de les mateixes als subjectes enumerats en l’article 11, que seran els destinataris últims de les ajudes.
En aquest cas, el CCAE té la intenció de participar en aquesta convocatòria a través del programa d’incentius
4 i, d’acord l’article 11.7.b) del Real Decret 4472021, el CCAE ostenta la consideració de destinatari últim al
ser una entitat local i, de conformitat amb l’article 12 del mateix cos legal, pot accedir a la condició de
destinatari últim de les ajudes, ja que compleix els requisits disposats en aquest article.
4- L'Institut Català de l'Energia (ICAEN) de Catalunya durant les pròximes setmanes te previst obrir la
convocatòria de subvenció d'acord amb el Real Decret 477/2021. Tal com disposa l’article 16.4 del Real decret
447/2021, les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a l’esgotament dels fons. Per tant,
és necessari presentar la sol·licitud tan bon punt s’obri el període establert en la convocatòria per presentar
sol·licituds, per tal de garantir al màxim l’obtenció de la subvenció. Per aquest motiu, i atesa la urgència de
presentar la sol·licitud de la subvenció el més ràpid possible, es considera convenient sotmetre a la
consideració de l’òrgan competent l’aprovació de la sol·licitud, d’acord amb el Real Decret 447/2021, al que
s’ha de sotmetre la convocatòria que ha de publicar l’ICAEN, sempre condicionat al fet que la sol·licitud s’haurà
de presentar una vegada es publiqui la convocatòria de l’ICAEN en el DOGC.
5- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té la intenció de participar en aquesta convocatòria a través del
programa d'incentius 4 sol·licitant dos subvencions d'autoconsum, concretament l'autoconsum fotovoltaic de
200 kW nominals per l'abocador i l'autoconsum fotovoltaic de 500 kW nominals pel CTR, que compleix els
requisits per ser actuació subvencionable d’acord amb l’article 13 del Real Decret 447/2021.
6.- En data 02 de desembre de 2021 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea de Medi
Ambient

7.- La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta d’Acord.
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).

•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

•

Directiva (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre, sobre la governança de
la Unió d’Energia i de l’acció pel Clima.

•

Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre, sobre el foment d’ús
d’energia procedent de fonts renovables.

•

Directiva (UE) 2018/2002 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre, per la que es modifica la
Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica.

•

Llei 16/2017, Llei catalana de canvi climàtic (LC3).

•

Reial Decret Llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per la transició energètica i la protecció dels
consumidors.

•

Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, on es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques
de l’autoconsum d’energia elèctrica.

•

Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny, sobre normes comunes pel
mercat interior d’electricitat.

•

Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les
energies renovables.

•

Reial Decret Llei 23/2020, de 23 de juny, on s’aproven mesures en matèria d’energia i d’altres àmbits per
la reactivació econòmica.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local d’aquest Consell Comarcal:
ACORD
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per concórrer a la convocatòria de l'Institut Català d’energia
(ICAEN), sotmesa al Reial Decret 477/2021 de 26 de juny, per la sol·licitud de dos autoconsums fotovoltaics
de 200 i 500 KW nominals al CTR amb els estudis elaborats per les tècniques d’energia de l’àrea de Medi
Ambient que consten adjunts a l’expedient i que van ser aprovats pel Ple d’aquest Consell Comarcal en data
23 de febrer i per la Junta de Govern Local del CCAE en data 26 d’octubre de 2021 respectivament,
condicionant la presentació de la sol·licitud de la subvenció a la publicació en el DOGC de la convocatòria de
l’Institut Català d’energia, sotmesa al Reial Decret 477/2021.
Segon.- Tramitar la corresponent sol·licitud de subvenció mitjançant la plataforma electrònica EACAT.
Tercer.- Facultar indistintament tant a la presidenta, senyora Sònia Martínez Juli com el gerent, el senyor
Josep M Marcé Company perquè realitzin tants actes i gestions com calgui per executar el present acord.

Quart.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Serveis Econòmics per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

