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JUNTA DE GOVERN 

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

 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a la contractació del subministrament d’un vehicle tipus furgó amb capacitat 
de transport de fins a 9 persones a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.- 
 

Fets 
 
El cap de l’àrea de Joventut i Esports ha emès  informe memòria de data 11 de desembre de 
2020  en què s’informa favorablement la contractació del subministrament d’un vehicle tipus 
furgó amb capacitat de transport de fins a 9 persones. 
 
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 8.1, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 i 8.10. 
 
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 20920162400 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. 
• L’òrgan competent per adoptar el present acord 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 tant, el conseller delegat de l'àrea de Joventut i Esports proposa a la Junta de Govern 
l'adopció del següent 

 

ACORD: 

 

Primer.- Aprovar l’informe-memòria emès pel Cap de l’àrea de Joventut i Esports de data 11 
de desembre de 2020. 

 

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament d’un vehicle tipus furgó per 
a transport de passatgers. 

 

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 simplificat abreujat i tramitació ordinària, la 
licitació del subministrament d’un vehicle tipus furgó per a transport de passatgers,  amb un 
pressupost base de licitació de 20.847,62€, IVA exclòs, que més 4.378,00€ en concepte d’IVA, 
fan un total de 25.225,62€. 
 
 
Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 
25.225,62€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20920162400 del pressupost vigent. 
 
 
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 a comptar des de l’endemà 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. 
 
 
El conseller delegat de l’àrea 
de Joventut i Esports, 
 
 
 
 
En dono fe 
La secretària, 
 
 
Cristina Pou Molinet 


