
R/N:02/LS/pa (Núm. Exp:2022/773)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei  de caracterització de la FORM  a la planta

comarcal  de  compostatge  del  Centre  de  Tractament  de  Residus  de  l'Alt  Empordà.-

Requeriment de documentació acreditativa dels criteris de desempat de les ofertes.-

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de maig de 2022 es va aprovar l’expedient de

contractació del servei de caracterització de la FORM a la planta de compostatge del Centre

de  Tractament  de  Residus  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  simplificat  abreujat  i  tramitació

ordinària, amb un pressupost base de licitació de 10.800,00, IVA exclòs, que més 2.268,00

en concepte del 21% d’IVA, fan un total  de 13,068,00€ i una durada de dos anys, amb

possibilitat de pròrroga d’un any.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 7 de juny de 2022,

van  presentar  oferta  les  empreses  següents:   TECNO  AMBIENTE  SLU;  SM,  SISTEMAS

MEDIOAMBIENTALES SL i EUROFINS IPROMA SL.

En data 4 de  juliol de 2022 la tècnica responsable de l’àrea de medi ambient ha emès

informe  amb  la  valoració  de  les  ofertes  presentades,  atenent  als  criteris  d’adjudicació

quantificables de forma automàtica establerts en els plecs i amb el resultat que s’indica a

continuació, del qual en resulta un empat entre  en la puntuació de les ofertes presentades

per les empreses  EUROFINS IPROMA SL i TECNO AMBIENTE SL:



Puntuació màxima Oferta
econòmica
(sense IVA)

Millora
termini
d’execució

Acreditació
qualitat
tècnica

TOTAL

100 70 20 10 100

Empresa Càlcul
(IVA
inclòs)

Punt
s

Càlcul Punts Càlcul Punts TOTAL

Eurofins Iproma S.L.U. 5.082,00 € 70,00 Sí 20 Sí 10 100

Sistemas
Medioambientales S.L. 6.272,64 € 56,71 No 0 Sí 10 66,71

Tecnoambiente S.L.U. 5.082,00 € 70,00 Sí 20 Sí 10 100

D’acord amb l’apartat  tercer de la clàusula desena del  Plec de clàusules administratives
particulars, en casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores,  tindran  preferència  en  l’adjudicació  del  contracte,  per  ordre  decreixent,  les
següents:

1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació  d’ofertes,  tinguin en la  seva plantilla  un percentatge  de treballadors
amb discapacitat  superior  al  que els  imposi  la  normativa.  Si  diverses  empreses
licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten
tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al
que  els  imposi  la  normativa,  tindrà  preferència  en  l’adjudicació  del  contracte
l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla.

2. La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de
13  de  desembre,  per  a  la  regulació  del  règim de  les  empreses  d’inserció,  que
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 

3. En  l’adjudicació  dels  contractes  relatius  a  prestacions  de  caràcter  social  o
assistencial,  la  proposició  presentada  per  entitats  sense  ànim  de  lucre,  amb
personalitat  jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat  tingui relació directe
amb l’objecte del contracte,  segons resulti  dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. Aquest criteri no
s’aplica atès que el contracte no està relacionat amb  prestacions de caràcter social
o assistencial.

4. La proposició  d’entitats  reconegudes com a organitzacions de comerç just per a
l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi
hagi alternativa de comerç just. Aquest criteri no s’aplica atès que el contracte no té
per objecte el subministrament de productes.



5. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

6. En cas de persistir  l’empat,  un cop aplicats  els  criteris  d’adjudicació  addicionals,
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en
acte públic, prèvia convocatòria.

La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrit  a  l’àrea  de  secretaria,  informa

favorablement el contingut de la present proposta d’acord.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la

Llei de contractes de les administracions públiques.

• Reial  Decret  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 Local d’acord amb

el Decret de Presidència amb número 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Proposta d’acord

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern: 

Primer.-  Requerir  les  empreses  EUROFINS  IPROMA  S.L.U.  I  TECNOAMBIENTE  S.L.U.

perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, presentin, per a cadascun dels criteris de

desempat que s’enumeren a la part expositiva, i en cas que procedeixi, la documentació que

s’indica a continuació:

1. En cas de complir amb aquest criteri, caldrà aportar l'informe de treballadors en alta
en un codi de compte de cotització (ITA) o qualsevol altra documentació acreditativa
de que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, l’empresa té en plantilla
un  percentatge  de  treballadors  amb  discapacitat  superior  al  que  els  imposi  la
normativa i, d’aquests, els que són fixos amb discapacitat en la seva plantilla.

2. En cas de complir amb aquest criteri, serà necessari  acreditar  la inscripció en el
Registre d’Empreses d’Inserció.

3. No s’aplica aquest criteri.



4. No s’aplica aquest criteri.
5. En cas de complir amb aquest criteri, caldrà aportar la documentació acreditativa de

les  mesures  de  caràcter  social  i  laboral  adoptades  al  venciment  del  termini  de
presentació d’ofertes, que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

6. En cas de persistir  l’empat,  un cop aplicats  els  criteris  d’adjudicació  addicionals,
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en
acte públic, prèvia convocatòria.

Segon.-  Notificar el present acord a les empreses interessades

Tercer.- Autoritzar  indistintament la presidenta i el  gerent perquè realitzin  tants  actes i

gestions com calguin per a l’execució del present acord

RECURSOS

Contra el present acord no procedeix la interposició de recurs en tractar-se d’un acte de
tràmit no qualificat.

Figueres, a la data de la signatura electrònica

(Document signat electrònicament)



R/N:02/LS/pa (Núm. Exp:2021/2059)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  contractació  de  les  obres  corresponents  al  Centre  de  protecció  i

adopció d'animals de l'Alt Empordà.-  Es declara deserta la licitació.-

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 28 de setembre de 2021 es va aprovar l’expedient

de contractació  de les obres corresponents al Centre de protecció i adopció d'animals de

l'Alt Empordà; es van aprovar el plec de clàusules   administratives particulars i el plec de

prescripcions tècniques reguladors de la contractació de les obres i es va disposar convocar

la licitació per procediment obert  i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació

de  686.218,98€  que,  més  144.105,99€  en  concepte  del  21%  d’IVA,  fa  un  total  de

830.324,97€.

L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant del Consell Comarcal el dia 12
de maig de 2022.

Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 27 de juny de 2022,

no es va presentar cap oferta.

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 Local del Consell

Comarcal  d'acord  amb  allò  establert  a  la  Disposició  addicional  segona de  la  Llei  de
Contractes del Sector Públic.



ACORD

Per tant, proposo a la Junta de Govern Local:

Primer.- Declarar deserta la licitació del contracte de les obres corresponents al Centre de

protecció i adopció d'animals de l'Alt Empordà.

Segon.-  Comunicar  el  present  acord  a  l’àrea  de  Serveis  Econòmics  i  a  l’àrea  de  Medi

Ambient i publicar-lo al perfil del contractant del Consell Comarcal.

Tercer.-  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:

-  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."

-Alternativament, de forma potestativa i amb caràcter  previ,  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.



R/N: 07/DC/jr (Núm. Exp: 2022/1308)
 ASSUMPTE: Expedient relatiu a la sol·licitud de finançament d'un AODL comarcal en el marc de la convocatòria del
Programa de Desenvolupament Local de la Generalitat de Catalunya. 2022

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER

Identificació de l’expedient

Expedient número 2022/1308 relatiu a la sol·licitud de finançament d'un AODL comarcal en

el marc de la convocatòria del Programa de Desenvolupament Local de la Generalitat de

Catalunya. 2022

Antecedents     de     fet  

Atès que en els darrers anys les diferents entitats locals de l’Alt Empordà, en col·laboració

amb  la  resta  d’agents  econòmics  i  socials  de  la  comarca,  han  dut  a  terme  diverses

actuacions  de  forma  coordinada,  fet  que  ha  generat  una  confiança  i  sinergies  en  la

metodologia  de treball.  En aquest  sentit,  cal  destacar  especialment  el  Pla  estratègic  en

l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’ocupació a l’Alt Empordà (2014), que ha estat

el document que ha guiat la implementació de projectes al territori en els darrers anys.

Atès que la darrera crisi econòmica junt amb la situació generada amb la pandèmia de la

Covid-19, ha generat nous reptes als territoris que requereixen noves polítiques i accions

dirigides  a  cobrir  la  gestió  de  serveis  i  programes  destinats  a  millorar  les  oportunitats

d'inserció laboral de les persones, millorar la competitivitat de les empreses, promoure el

desenvolupament local  i,  en general,  millorar  el  funcionament del  mercat  de treball.  En

aquest sentit, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, els l’Ajuntament de  Figueres, Roses,

Castelló d’Empúries, l’Escala, Llançà,  La Jonquera, Vilafant i Vilamalla,  el Consoci  Salines

Bassegoda, l’Associació Empordà Turisme i el SOC, de forma conjunta, han dut a terme un

procés de reflexió estratègica per tal  de configurar un conjunt de mesures adreçades a

dinamitzar econòmicament i ocupacionalment el territori, i que ha culminat amb la redacció

del  Pla  Estratègic  de  desenvolupament  econòmic  local  i  l’ocupació  a  l’Alt  Empordà  pel

període 2020-2025.

Atès que totes les entitats participants en aquest pla estratègic tenen la voluntat d’impulsar el

desenvolupament  econòmic  de  la  comarca  de  l’Alt  Empordà  amb  l’objectiu  de  generar

activitat  econòmica i  ocupació de qualitat.  Aquesta voluntat  es veu reforçada en aquest



moment per la necessitat de combatre la complexa situació socioeconòmica post COVID-19

però,  en  qualsevol  cas,  aquest  treball  conjunt  ha  de  servir  per  a  dur  a  terme  les

transformacions  de  caire  estructural  que  necessita  la  comarca  des  del  punt  de  vista

econòmic.

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els Ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló

d’Empúries,  L’Escala,  Llançà,  La  Jonquera,  Vilafant  i  Vilamalla  tenen  la  voluntat

d’implementar  les  accions  del  projecte  d’”Impuls  del  Pla Estratègic  de Desenvolupament

Econòmic Local i Ocupació de l’Alt Empordà coma  motor de cooperació territorial” (pla de

treball que s’adjunta a l’expedient) i és per aquesta raó que es decideix presentar sol·licitud

per a la contractació d’un professional en el marc de la convocatòria d'Agents de d'Ocupació

i Desenvolupament Local ( AODL) del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

S’adjunta a l’expedient els escrits de suport i  participació  dels Ajuntaments de Figueres,

Roses, Castelló d’Empúries, L’Escala, Llançà, La Jonquera, Vilafant i Vilamalla. 

La normativa obliga a l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al codi ètic.

En data 8 de juliol de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’àrea de

Promoció Econòmica.

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, del procediment administratiu comú de les administracions

públiques.

- 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).

- 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/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la

concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

- Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any

2018  per  a  la  concessió  de  subvencions  destinades  als  Programes  de  suport  al

desenvolupament local.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.-  Aprovar  el  pla  de  treball  de  l’AODL  Comarcal  d’”Impuls  del  Pla  Estratègic  de

Desenvolupament Econòmic Local i Ocupació de l’Alt Empordà coma  motor de cooperació

territorial”, que s’adjunta com a document annex.

Segon- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al codi ètic, que figura a

l’annex 2 a Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores

per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament

local. Aquest codi ètic s’adjunta com a document annex.

Tercer.- Sol·licitar  al  Servei  Públic  d’Ocupació  de Catalunya,  l’import  de 36.000,00€ per

finançar l’AODL Comarcal, en el marc de la convocatòria de programes de desenvolupament

local segons la resolució EMT/1794/2022, de 3 de juny.

Quart.- Facultar a la presidenta i al gerent de la corporació perquè realitzi tants actes i

gestions com calguin per dur a terme el present acord.



Cinquè.- Notificar aquest acord a la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i als

representants dels Ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d’Empúries, L’Escala, Llançà, La

Jonquera, Vilafant i Vilamalla.

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi  a la via administrativa,  s’haurà d'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 amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el  termini  de dos  mesos a comptar  des del  dia hàbil  següent a  la  recepció
d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2022/225 )

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA 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.- Requeriment  documentació  AMPSA.- 

Antecedents  

Per acord de la Junta de Govern de data 19 d’abril de 2022 es va aprovar l’expedient de

contractació del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà, dividit

en tretze lots; es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de

prescripcions  tècniques  reguladores  del  contracte  i  es  va  disposar  convocar  la  licitació

mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària,  amb

un pressupost base de licitació d’1.255.797,00€, IVA exclòs, formulat en termes de preus

unitaris, que més 78.766,56€ en concepte d’IVA, fa un total de 1.334.563,56€,  i una durada

coincident amb els cursos escolars 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025, amb possibilitat de

pròrroga per al curs 2025-2026.

Durant el termini de presentació de proposicions,  que va finalitzar el dia 20 de juny de

2022, van presentar ofertes les empreses següents: 

ESTARRRIOL BUS SL: Lots 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 i 13
SARFA SL: Lots 1, 2, 6, 7, 9 i 13
Autocars Martí Pí, SA ( AMPSA): Lot  3
TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS SA (TEISA): Lots 4 i 5

La Mesa de Contractació, reunida en data 28 de juny de 2022, va procedir a l’obertura del
sobre B de les ofertes presentades i a la seva valoració, d’acord amb els criteris de valoració
automàtics  establerts  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  i  va  proposar
l’adjudicació del Lot 3  del contracte a favor de l’empresa  AUTOCARS MARTÍ PI-AMPSA

L’empresa AMPSA figura inscrita al RELI  i s’han comprovat les dades que hi consten.

La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrit  a  l’àrea  de  Secretaria,  informa

favorablement el contingut de la present proposta d’acord.



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 a l’adopció del present acord és la Junta de Govern

ACORD

Per tot això, proposo a la Junta de Govern:

Primer.- Requerir l’empresa AUTOCARS MARTÍ PI SA-AMSA L perquè en el termini de deu

dies  hàbils  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord  presenti  la

documentació següent: 

• Còpia del DNI de l’acompanyant, així com del títol de monitor/a d’atenció a l’alumnat

en  servei  de  transport  escolar,  impartit  per  una  escola  oficial  registrada  a  la

Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

• Còpia  de  la  fitxa  tècnica  del  vehicle  adscrit  al  servei,  d’acord  amb  l’oferta

presentada. 

• Document acreditatiu emès pel proveïdor dels dispositius de geocalització de què

disposa el vehicle.

• Document  acreditatiu  d’haver  constituït  la  garantia  definitiva  per  import  de

6.507,00€.

Segon.-  Facultar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent  perquè  realitzin  tants  actes  i

gestions com calguin.



RECURSOS
Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2022/225)

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA D’ENSENYAMENT

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a contractació del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca de l'Alt

Empordà.- Requeriment de documentació a ESTARRIOL BUS SL.- 

Antecedents de fet 

Per acord de la Junta de Govern de data 19 d’abril de 2022 es va aprovar l’expedient de

contractació del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà, dividit

en tretze lots; es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de

prescripcions  tècniques  reguladores  del  contracte  i  es  va  disposar  convocar  la  licitació

mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària,  amb

un pressupost base de licitació d’1.255.797,00€, IVA exclòs, formulat en termes de preus

unitaris, que més 78.766,56€ en concepte d’IVA, fa un total de 1.334.563,56€,  i una durada

coincident amb els cursos escolars 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025, amb possibilitat de

pròrroga per al curs 2025-2026.

Durant el termini de presentació de proposicions,  que va finalitzar el dia 20 de juny de

2022, van presentar ofertes les empreses següents: 

ESTARRRIOL BUS SL: Lots 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 i 13
SARFA SL: Lots 1, 2, 6, 7, 9 i 13
Autocars Martí Pi SA ( AMPSA): Lot  3
TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS SA (TEISA): Lots 4 i 5

La Mesa de Contractació, reunida en data 28 de juny de 2022, va procedir a l’obertura del
sobre B de les ofertes presentades i a la seva valoració, d’acord amb els criteris de valoració
automàtics  establerts  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  i  va  proposar
l’adjudicació dels lots 4, 5, 8, 10, 11, 12 i 13  del contracte a favor de l’empresa ESTARRIOL
BUS SL.

L’empresa ESTARRIOL BUS SL figura inscrita al RELI  i s’han comprovat les dades que hi
consten.



La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrit  a  l’àrea  de  Secretaria,  informa

favorablement el contingut de la present proposta d’acord.

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 a l’adopció del present acord és la Junta de Govern

ACORD

Per tot això, proposo a la Junta de Govern:; 

Primer.- Requerir l’empresa ESTARRIOL BUS SL perquè en el termini de deu dies hàbils a

comptar  des  de  l’endemà de  la  notificació  del  present  acord  presenti  la  documentació

següent: 

• Còpia  del  DNI  dels  acompanyants,  així  com  del  títol  de  monitor/a  d’atenció  a

l’alumnat en servei de transport escolar, impartit per una escola oficial registrada a

la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Caldrà indicar en

cada cas a quin lot s’adscriuen.

• Còpia  de  la  fitxa  tècnica  dels  vehicles  adscrits  servei,  d’acord  amb  l’oferta

presentada. En el cas dels lots 10 i 12 caldrà un certificat del proveïdor conforme el

vehicle estarà matriculat abans del 5 de setembre, data d’inici del curs escolar.

• Document acreditatiu emès pel proveïdor dels dispositius de geocalització de què

disposa cadascun dels vehicles

• Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva pels imports que per a

cada lot s’indiquen:



LOT 4: 3.915,00€

LOT 5: 3.915,00€

LOT 8:  5.670,00€

LOT 10: 5.616,00€

LOT 11: 5.832,00€

LOT 12: 5.238,00€

LOT 13: 3.645,00€

Segon.-  Autoritzar  indistintament la presidenta i  el  gerent perquè realitzin  tants  actes i

gestions com calguin per a l’execució del present acord.

RECURSOS
Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)



R/N:02/FF/pa (Núm. Exp:2022/225 )

JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA 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`l'Alt Empordà.- Requeriment documentació SARFA SL.-

Antecedents de fet

Per acord de la Junta de Govern de data 19 d’abril de 2022 es va aprovar l’expedient de

contractació del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt Empordà, dividit

en tretze lots; es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de

prescripcions  tècniques  reguladores  del  contracte  i  es  va  disposar  convocar  la  licitació

mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària,  amb

un pressupost base de licitació d’1.255.797,00€, IVA exclòs, formulat en termes de preus

unitaris, que més 78.766,56€ en concepte d’IVA, fa un total de 1.334.563,56€,  i una durada

coincident amb els cursos escolars 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025, amb possibilitat de

pròrroga per al curs 2025-2026.

Durant el termini de presentació de proposicions,  que va finalitzar el dia 20 de juny de

2022, van presentar ofertes les empreses següents: 

ESTARRRIOL BUS SL: Lots 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 i 13
SARFA SL: Lots 1, 2, 6, 7, 9 i 13
Autocars Martí Pí, SA ( AMPSA): Lot  3
TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS SA (TEISA): Lots 4 i 5

La Mesa de Contractació, reunida en data 28 de juny de 2022, va procedir a l’obertura del
sobre B de les ofertes presentades i a la seva valoració, d’acord amb els criteris de valoració
automàtics  establerts  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  i  va  proposar
l’adjudicació dels lots 1, 2, 6, 7 i 9  del contracte a favor de l’empresa SARFA SL.

L’empresa SARFA SL figura inscrita al RELI i al ROLECE i s’han comprovat les dades que hi
consten.



La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrit  a  l’àrea  de  Secretaria,  informa

favorablement el contingut de la present proposta d’acord.

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 a l’adopció del present acord és la Junta de Govern

ACORD

Per tot això, proposo a la Junta de Govern:

Primer.- Requerir l’empresa SARFA SL perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar

des de l’endemà de la notificació del present acord presenti la documentació següent: 

• Còpia  del  DNI  dels  acompanyants,  així  com  del  títol  de  monitor/a  d’atenció  a

l’alumnat en servei de transport escolar, impartit per una escola oficial registrada a

la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Caldrà indicar en

cada cas a quin lot s’adscriuen.

• Còpia  de  la  fitxa  tècnica  dels  vehicles  adscrits  servei,  d’acord  amb  l’oferta

presentada. 

• Document acreditatiu emès pel proveïdor dels dispositius de geocalització de què

disposa cadascun dels vehicles

• Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva pels imports que per a

cada lot s’indiquen:

LOT 1: 4.111,56€



LOT2: 3.652,29€

LOT 6: 3.575,61€

LOT 7: 3.557,79€

LOT 9: 4.111,56€

Segon.-  Autoritzar  indistintament la presidenta i  el  gerent perquè realitzin  tants  actes i

gestions com calguin per a l’execució del present acord.

RECURSOS
Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)



R/N:02/FF/cn (Núm. Exp:2022/1212)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER  

Identificació de l’expedient

Expedient  número  2022/1212  relatiu  a  l’adhesió  a  la  primera  pròrroga  del  contracte

2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les

entitats locals de Catalunya (EXP ACM. 2019.03), i a l'aprovació dels contractes basats.- 

Antecedents     de     fet  

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data del 21 de maig de 2019, va aprovar l’adhesió

al  sistema  d’adquisició  centralitzada  destinada  als  ens  locals  que  l’ACM  porta  a  terme,

conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local.

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana

de  Municipis  (ACM),  va  aprovar  en  la  sessió  de  la  seva  Comissió  Executiva  de  data  1

d’octubre  de  2020,  i  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment  administratiu  a  tal

efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions

tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i

publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament

d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03),

d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades:

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3. 

NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3. 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.

IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3. 

ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.

ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.

IBERDROLA SERVICIOS ENERGÉTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.



HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.

En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes
les  empreses  licitadores,  i  havent  transcorregut  el  termini  legalment  establert  per  a  la
interposició  de  recurs  especial  en  matèria  de  contractació,  es  va  procedir  a  formalitzar
l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades.

Posteriorment,  en  data  12  de  novembre  de  2020,  la  Presidència  d’aquest  Consorci  va

adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient

de  contractació  i  el  corresponent  plec  de  clàusules  administratives  particulars  del

procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de

l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de

Catalunya  (expedient núm. 2019.03),  mitjançant  el  procediment  de subhasta  electrònica

entre  les  empreses  seleccionades  en  l’Acord  marc  del  que deriva.  Prèvia  tramitació  del

corresponent procediment administratiu  seleccionades i  va adjudicar  els  lots  1, 2 i  3 de

l’Acord  marc  a  favor  de  l’empresa  que  va  obtenir  el  millor  preu  en  les   subhastes

electròniques,  d’acord  amb  la  fórmula  i  les  taules  de  preus  de  sortida  i  valors  del

percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació,

de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i

l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3. 

En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries

dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat

amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior. 

En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la

cessió, procedint a la formalització de la cessió de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord

marc de subministrament d’energia elèctrica el 31 de març de 2021.

En data  del  27 de juliol  de 2021, el  Ple  de  CCAE va aprovar  l’adhesió  al  contracte  de

subministrament elèctric 2019.03-DI amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP

CCAE 2021/854). En base aquest acord d’aprovació,  fins a 30 de juny de 2022, els punts de

subministrament  elèctric  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  estaven  abastats  per

l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.

En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar definitivament la

modificació iniciada el 28 de març que per la qual es passa d’una única actualització i un



únic preu per tot l’any del contracte, a quatre actualitzacions que coincideixen amb l’inici de

la pròrroga i l’inici de cadascun dels tres trimestres següents. Els preu quedaran fixats en

base  a  la  mitjana  dels  primers  5  dies  de  cotització  OMIP  corresponents  al  trimestre  a

actualitzar en el mes anterior al inici del trimestre a actualitzar. 

En data 25 d’abril  de 2022, la Comissió de Presidència  de l’ACM va acordar l’aprovació

inicial de la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3.

En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la

primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc que té com a objecte el

subministrament  d’energia  elèctrica  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya,

(expedient de contractació núm. 2019.03.D01), per un període addicional de 12 mesos més,

des de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2023.

L'article  15 dels  plecs administratius  de l'expedient  2019.03-D1 preveu la  possibilitat  de

dispensar la prestació  de garantia  definitiva prèvia a la formalització  de l'adjudicació  del

contracte.

En data 1 de juliol de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea de
s e rv e i s  t è cn i c s .

En data  4  de  juliol  de  2022, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a
l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,  ha  emès informe jurídic
favorable.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció. 

Fonaments     de     dret  

• Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

• Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

• Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.



• Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.

• Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats
per Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al
perfil  de contractant de l’entitat,   que regeixen l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).

• Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03
D01).

• Article 52 i ss. del 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,  i  resta de disposicions
vigents  concordants  en  matèria  de  règim  local  que  regulen  el  règim  de
funcionament i competències de les entitats locals.

• Llei  9/2017,  de  8 de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

• Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de l'organització comarcal de Catalunya.

L'òrgan competent per  a l'adopció  de l'acord és la Junta de Govern Local,  d'acord amb

l’establert a la Disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP)

i en virtut de la delegació de competències de la Presidència en favor de la Junta de Govern

Local en data 17 de juliol de 2019.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern: 

Primer.- Disposar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la primera pròrroga del

contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació

a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada d'onze mesos i mig, a

partir del 15 de juliol de 2022 fins al 30 de juny de 2023, data en la que es podrà prorrogar



per dos períodes més de 12 mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i

pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan sigui vigent la selecció de l’Acord marc. 

Segon.-  Aprovar  la  contractació  del  subministrament  d’energia  elèctrica  dels  punts  de
subministrament (CUPS) de titularitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ordenats per
lot, que s’inclouen al contracte:

 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGÍA SAU

Núm CUPS TARIFA Ubicació (opcional)

1 ES0031446419897029QK0F 2.1 A C. NOU, 91 BJ/5 – FIGUERES (17600)

2 ES0031446390603002BJ0F 2.0 A C.  SANT  LLATZER,  21  BJ  –  FIGUERES

(17600)

LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU

Núm CUPS TARIFA Ubicació (opcional)

1 ES0031446392608001SX0F 3.0TD C.  ANICET  DE  PAGES,  2  BJ  –  FIGUERES

(17600)

2 ES0031446412995001DV0F 3.0TD C.  SANT  LLATZER,  21  LOC  –  FIGUERES

(17600)

3 ES0031446439802001YB0F 3.0TD C.  NOU,  48  BJ/LOC  CONS  –  FIGUERES

(17600)

4 ES0031448304458001LB0F 3.0TD DISSEMINAT  0,  ZNA  ZONA  ESPORTIVA  C,

VENTALLO - VENTALLO (17473)

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes
les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que
inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i
les dades de pagament.



Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades
a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus
resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la
regulació vigent.  

Tercer.- Dispensar  la  prestació  de  la  garantia  definitiva  prèvia  a  la  formalització  de
l’adjudicació del contractes basats.

Quart.- Aprovar  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  a  l’aplicació  pressupostària
20.9201.22100  per import de 57.108 €, IVA inclòs,  i amb la periodificació següent:

Anualitat Import, IVA inclòs

2022 
28.554€

2023 
28.554€

En tractar-se d’una despesa plurianual resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els respectius pressupostos.

Cinquè.-Designar com a responsable del contracte a la Sra. Trini Bonaterra i Batlle, com a
cap de l'àrea de Serveis  Tècnics del  Consell  Comarcal,  en compliment del  que estableix
l’article 62 de la LCSP.

Sisè.- Notificar  aquest  acord  a  Endesa  Energia  SAU,  com a  empresa  adjudicatària  del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova,
2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Setè.-Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT amb còpia
al  correu centraldecompres@acm.cat),  així  com a la  resta d’interessats  que s’escaigui,  i
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Vuitè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució dels presents acords. 



Novè.- Comunicar a l’àrea de serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i als

efectes oportuns.

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. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)
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