R/N: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2022/375)

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA DE MEDI
AMBIENT
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del servei de neteja de les oficines del Consell Comarcal
al CTR.- a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.Fets
La cap de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ha emès informe memòria de data
24 de febrer de 2022 en què es proposa la contractació del servei de neteja de les oficines
del Consell Comarcal al Centre de Tractament de Residus (CTR).
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 del contracte és una competència pròpia
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 en data 21 de març de 2022.
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 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, PROPOSO:
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 servei de neteja de les oficines del Consell
Comarcal al Centre de Tractament de Residus (CTR).
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 servei de neteja de les oficines del Consell Comarcal al Centre de Tractament
de Residus (CTR), amb un pressupost base de licitació de 5.282,92€, IVA exclòs, que més
1.109,40€ en concepte del 21% d'IVA, fan un total de 6.392,32€, i una durada de dos anys.
Sisè.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
6.392,32€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.21200 del pressupost, amb la
periodificació següent:
Import, Iva exclòs IVA

Import, IVA inclòs

2022

1.760,96€

369,80€

2.130,76€

2023

2.641,46€

554,70€

3.196,16€

2024

880,48€

184,90€

1.065,38€

Total

5.282,90

1.109,40€

6.392,30€

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

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 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.

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 seva publicació.
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.

R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2022/572)

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER
Identificació de l’expedient
Expedient número 2022/572 relatiu al Conveni de Pràctiques entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i l’Institut Illa de Rodes per a la realització de les pràctiques del Cicle
d’Ensenyament i Animació Socioesportiva, dins la família d’Activitats Físiques i Esportives,
dels alumnes Estel·la Aranda Bassols i Ivo Navarro Calderón durant el curs 2021-2022.
Fets
Atès que els alumnes Estel·la Aranda Bassols, amb DNI 41648850J i Ivo Navarro Calderón,
amb DNI 41666417P, estudiants del Cicle d’Ensenyament i Animació Socioesportiva, dins la
família d’Activitats Físiques i Esportives, han sol·licitat ser acollits a l’àrea de Joventut i
Esports del Consell Comarcal per realitzar les pràctiques durant els mesos de març a juny
del 2022, del curs acadèmic 2021-2022, en el que es comprometen a complir el que acordin
ambdues entitats.
Atès que des de l’àrea de Joventut i Esports es proposa poder realitzar l’estada de
pràctiques a la seva Oficina Jove a Estel·la Aranda Bassols i Ivo Navarro Calderón amb les
tasques a desenvolupar següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suport en la realització del programa d'informació, suport i dinamització juvenil que
desenvolupa l'Oficina Jove de l'Alt Empordà.
Disseny de programes i estratègies d’intervenció i desenvolupament d'aquestes als
joves de la comarca.
Promoure la gent jove, sobretot la franja de 14 a 18 anys.
Coordinar-se amb el tècnic/a de joventut.
Executar i dinamitzar activitats.
Dinamitzar l’espai jove.
Detectar necessitats del col·lectiu juvenil.
Implicar el teixit social en la gestió d’activitats.
Resolució de conflictes juvenils.

Atès que per tal de poder realitzar les pràctiques d'aquests alumnes del Cicle
d’Ensenyament i Animació Socioesportiva, que realitza l’Institut Illa de Rodes s'ha de signar
el corresponent conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l’Institut esmentat.

Atès que l'objecte del present conveni és establir les condicions sobre les quals es
desenvoluparan les pràctiques acadèmiques externes que els estudiants han de dur a terme
per a la seva formació. Les pràctiques han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge
teòric i pràctic dels estudiants per tal de proporciona’ls-hi una formació completa i integral.
Atès que aquesta acció no té càrrega econòmica per cap de les entitats que hi prenen part,
institut i consell comarcal, alhora que potencia la intervenció amb joves en els municipis on
s’aplica.
En data 21 de març de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea de
Joventut i Esports.
En data 24 de març 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.
Fonaments de dret
•

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, així com a la normativa que la pugui modificar o
substituir.

•

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

•

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 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).

•

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (LCSP).

•

Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015.

•

L’article 13 de l'Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol de la formació en centres de treball.

•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

•

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

•

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

•

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Aprovar el Conveni de Pràctiques entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l’Institut Illa de Rodes per a la realització de les pràctiques del Cicle d’Ensenyament i
Animació Socioesportiva, dins la família d’Activitats Físiques i Esportives, dels alumnes
Estel·la Aranda Bassols i Ivo Navarro Calderón durant el curs 2021-2022.
Segon.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució dels presents acords.
Tercer.- Notificar a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.
Quart.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix
l’article 110.3 de la Llei 26/2010.
Cinquè.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Sisè.- Trametre el conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Setè.- Comunicar a les àrees de Joventut i Esports i Serveis Econòmics aquests acords per
al seu coneixement i als efectes oportuns.

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.

