R/N: 02/FFR/ep (Núm. Exp: 2020/402)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del subministrament i instal·lació d'un mòdul prefabricat
que ha de servir com a oficina i aula al Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà. a)
Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Fets
L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal va emetre informe-memòria de data 6 de maig
de 2020 en què s’informava favorablement la contractació del subministrament i instal·lació
d'un mòdul prefabricat que ha de servir com a oficina i aula al Centre de Tractament de
Residus de l'Alt Empordà.
Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els
objectius que s’indiquen en l’esmentat informe.
La competència objecte del contracte és una competència delegada, inclosa en el Programa
d'Actuació Comarcal (Fitxes 11.1, 11.2, 11. 3 i 11.6)
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques
El plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació han estat
informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació.
Existeix crèdit suficient a l’aplicació 45.1623.62300 del vigent pressupost del Consell
Comarcal.

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.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord
amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.

Per tot això, la consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’informe-memòria emès per la cap de l’àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació d'un mòdul
prefabricat que ha de servir com a oficina i aula al Centre de Tractament de Residus de l'Alt
Empordà.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació.

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte.

Cinquè.- Convocar, per procediment obert i tramitació ordinària, la licitació del
subministrament i instal·lació d'un mòdul prefabricat que ha de servir com a oficina i aula al
Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà amb un pressupost base de licitació de
51.519,03 €, que més 10.818,99 € en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 62.338,02 €, i
una durada de 90 dies naturals.

Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de
62.338,02 € amb la periodificació següent:

Anualitat

Preu

IVA

Import total

2020

51.519,03€

11.818,99€

62.338,02€

La despesa derivada de la present contractació corresponent s’efectuarà amb càrrec a la
partida 45.1623.62300 del pressupost de l'exercici 2020.
Setè. Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des del dia següent a la
data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè. Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.

Novè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La consellera delegada de l'àrea de Medi Ambient,

En dono fe,
La Secretària,
Cristina Pou Molinet

R/N: 02/FFR/ep (Núm. Exp: 2020/583)

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 coordinació de transport escolar a Castelló
d’Empúries a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.“Fets
L’àrea de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal va emetre informe-memòria de data
28 de maig de 2020 en què s’informava favorablement la contractació del servei de
coordinació de transport escolar a Castelló d’Empúries.
Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els
objectius que s’indiquen a l’esmentat informe-memòria.
La competència objecte d’aquest contracte és una competència delegada, inclosa en el
Programa d’Actuació Comarcal, Fitxa 10.1 i Fitxa 10.2.
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques.
El plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació han estat
informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació.
Existeix crèdit suficient a l’aplicació 35.3262.22799 del vigent pressupost del Consell
Comarcal.
Fonaments de dret
• 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 Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

• 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.
•

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment.

Per tot això, la consellera delegada d’ Ensenyament proposa a la Junta de Govern l'adopció
del següents
ACORDS
Primer. Aprovar l’informe-memòria emès per la cap de l’àrea de Cultura i Ensenyament.
Segon. Iniciar l’expedient de contractació del servei de coordinació de transport escolar a
Castelló d’Empúries.
Tercer. Aprovar l’expedient de contractació.
Quart. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte.
Cinquè. Convocar la licitació del servei de coordinació de transport escolar a Castelló
d’Empúries per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, amb un
pressupost base de licitació de 23.175,68 €, que més 2.317,55 € en concepte del 10% d’IVA,
fa un total de 25.493,24 €. El termini d’execució del contracte serà el curs 2020/2021 i el
curs 2021/2022, podent-se prorrogar per al curs 2022/2023.
Sisè. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de
34.763,52 € amb la periodificació següent:
Anualitat

Preu

2020

4.542,96 €

Pròrroga

IVA (10%)

Import total

454,29 €

4.997,25€

2021

11.587,84 €

1.158,78 €

12.746,62 €

2022

7.044,88 €

704,48 €

7.749,36 €

2.317,55 €

25.493,24 €

2022

4.642,96 €

2023

7.044,88 €

Total

23.175,68 €

11.587,84 €

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2020 s’efectuarà amb
càrrec a la partida 35.3262.22799 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents.
Setè. Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell
Comarcal per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la data
de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.
Vuitè. Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per a l’execució del present acord.
Setè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics del Consell Comarcal.”

RECURSOS
Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:
- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el

termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense
notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat per silenci
administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa administrativa. Si
s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà
d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació

de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos
a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat
de forma presumpta.
- 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.
La consellera delegada
d’ Ensenyament

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou Molinet

