Notificació de Decret
Exp: B103/2016/023

NOTIFICACIÓ
El president d’aquest Consell Comarcal, amb data 20 de setembre de 2016, ha dictat el Decret
següent:
“Antecedents
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el dia 10 de març de 2016,
va aprovar l'expedient de contractació, juntament amb el plec de clàusules econòmicoadministratives i tècniques particulars de la contractació del servei de transport escolar dels
centres educatius de la comarca de la Garrotxa per als cursos 2016/2017 a 2019/2020.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió extraordinària duta a terme el dia 7 d’abril
de 2016, va aprovar la modificació puntual del Plec de clàusules econòmico-administratives.
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En data 29 d’abril de 2016, aquest Consell va rebre del Tribunal català de contractes del sector
públic (TCCSP) un recurs especial en matèria de contractació interposat per l’Associació
d’empresaris de transport escolar discrecional de Catalunya (AUDICA).
En data 25 de maig de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, es va aprovar, com a mesura
provisional, la suspensió de la tramitació de l’expedient.
En data 7 de juny de 2016, mitjançant Decret de la Presidència, es va aprovar la modificació
puntual del Plec de clàusules econòmico-administratives, concretament la clàusula 11 i l’annex IV i
aixecar la suspensió per tal de continuar el procediment de licitació de conformitat amb els acords
adoptats pel Ple de data 10 de març de 2016.
L'obertura del procediment de licitació es va realitzar mitjançant un procediment obert amb varis
criteris d'adjudicació, i es varen publicar anuncis de licitació al Diari electrònic de la Unió Europea
de data 13 d’abril de 2016, al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 100 de data 26 d’abril de 2016 i al
perfil del contractant.
Aquests plecs van ser modificats per acord de data 7 d’abril i es varen publicar de nou els anuncis
al Diari electrònic de la Unió Europea de data 11 de juny de 2016, al Butlletí Oficial de l’Estat núm.
142 de data 13 de juny de 2016, al BOP núm. 112 de data de 13 de juny de 2016 i al perfil del
contractant.
Els plecs han estat objecte de dos recursos especials en matèria de contractació la qual cosa a
demorat el procediment d’adjudicació.
En el procés de licitació s'ha presentat una única oferta (UTE TRANSPORT ESCOLAR).
Tramitat l'expedient, la Mesa de contractació es va reunir en data 5 de setembre per formular la
proposta d'adjudicació del servei a favor de l'empresa UTE TRANSPORT ESCOLAR, per haver
estat l'única proposició presentada i compleix amb els criteris i condicions exigides en el Plecs de
clàusules administratives i tècniques particulars.
L'interventor del Consell Comarcal ha emès un informe el qual fa constar que existeix consignació
pressupostària suficient per fer front a aquesta despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostaria
2016.80.326.22300 “Transport escolar gener-juny”.

Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat

L'adjudicatari del contracte ha acreditat estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, ha acreditat el pagament del cost dels anuncis de licitació que puja a la
quantitat de 838,17 euros i ha constituït la garantia definitiva de 58.930,61 euros, equivalent al 5%
del valor de l'adjudicació (IVA exclòs).
Realitzats i complerts els tràmits anteriors per part de l'adjudicatari s’ha procedit a formular la
proposta d’adjudicació del contracte.
Fonaments de dret
Article 151.4 i la Disposició Addicional Segona del 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 l'anterior,
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Decreto:
1. Adjudicació el contracte de la gestió del servei de transport escolar dels centres educatius de la
comarca de la Garrotxa per al curs 2016/2017 al 2019/2020 (exp. B103/2016/023), realitzada a
favor de “Empresa Masias Santa Pau S.L., Pere Miquel Masias Font, Brugués Olivet S.A.,
Transports públics Olivet S.L., Maria Dolores Dorca Font, Autocars Plana S.L., Giralt Cars S.L.,
Transports Elèctrics Interurbans S.A. y Companyia del Ferrocarril d'Olot a Girona S.A., Union
Temporal de Empresas”, amb NIF núm. U17814823 i amb domicili al C/ Sardenya 16 17007
Girona.
L’adjudicació es realitza d’acord amb els preus establerts en la proposició presentada pel licitador i
les millores presentades en la seva oferta. Els preus són els següents:

Preu total

PREU /DIA

IVA 10%

PREU IVA INCLÒS

6.696,66 €

669,66 €

7.366,32 €

La vigència del contracte serà per quatre cursos escolars, del 2016/2017 al 2019/2020
prorrogable anualment fins a un màxim de dos cursos escolars, essent l'última pròrroga possible
el curs escolar 2021/2022. El termini en que es prestarà el servei objecte del contracte s’estendrà
des del dia d’inici del curs escolar fins al que hi posi fi, ambdós inclosos, segons el calendari
escolar que aprovi per a cada curs el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
2. Disposar aquesta despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 2016.80.326.22300
“Transport escolar gener-juny”.
3. Requerir a l'empresa adjudicatària del servei per tal que l’endemà d’haver transcorregut 15 dies
hàbils comparegui davant el Consell Comarcal, a fi de formalitzar el contracte.
Comunicació
1. Notificar aquests acords als ajuntaments de la comarca, als centres docents públics de la
comarca i a UTE TRANSPORT ESCOLAR, a l'àrea de joventut i educació, a l'àrea de gestió
econòmica i administració i a la gerència del Consell Comarcal de la Garrotxa.
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Publicació
1. Fer pública aquest decret mitjançant anuncis al BOP, DOGC i al Perfil del Contractant del
Consell Comarcal”.
RECURSOS:
Contra la present resolució, que és definitiva en la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de
reposició davant la presidència en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà d’haver rebut la notificació o
publicació d'aquesta resolució. Si transcorre un mes des de la interposició del recurs sense ser notificada resolució
expressa, s'entendrà desestimat i en aquest cas es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
contencios-administratiu de Girona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al qual s'hagi d'entendre
pressumptament desestimat, sense perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que cregui oportú. No es pot interposar
el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament el recurs de reposició o es pugui entendre
pressumptament desestimat. Si no s'interposa recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà de la recepció d'aquesta resolució davant del Jutjat contenciosadministratiu de Girona.

Olot, la Garrotxa, 20 de setembre de 2016
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La secretària,
Signat
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