Plaça Major, 2
08711 Òdena
Tel.93 801 74 34
Fax 93 706 29 85
www.odena.cat
odena@odena.cat

ig/qr
Exp. núm.: C1742021275 – 898/2021
Decret núm. 914/2021

DECRET
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Assumpte:
Adjudicació

Contracte transport escolar no obligatori (migdies) curs 2021-2022.

Per acord de Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2021, es va aprovar
l’expedient per a la contractació del servei de transport escolar no obligatori (migdies)
pel curs 2021 – 2022, mitjançant procediment obert simplificat sumari, i alhora, els
plecs de clàusules administratives i tècniques que regeixen la licitació.
En el mateix acord s’autoritzà la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
23.32608.22304 del 2021 i la seva equivalent pel que fa a la despesa del 2022.
En execució de la resolució es va fer públic l’anunci de licitació mitjançant la seva
inserció en el perfil del contractant per un període mínim de 10 dies hàbils, mitjançant
l’eina Sobre Digital. Durant el termini d’exposició pública ha formulat proposta:

En data 25 de novembre de 2021 es va procedir a l’obertura de Sobre Únic i es va
traslladar la documentació als serveis d’atenció a les persones – educació per tal que
valorés la proposta presentada.

Requerida a la societat LA HISPANO IGUALADINA, S.L., la acreditació de la
documentació indicada els plecs administratius particulars, en data 01.12.2021 –
registre 2021-E-RC-936 s’ha fet lliurament dels documents.
Examinada la documentació presentada, de conformitat amb el que disposa la Llei de
contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre,
RESOLC,
Primer. Declarar vàlid el procediment i adjudicar el contracte del servei de transport
escolar no obligatori (migdies) pel curs 2021 – 2022 a la societat LA HISPANO
IGUALADINA, S.L. (B-27383454), pel termini màxim de 122 dies lectius, a comptar a
partir del mes de desembre 2021 o fins el dia 22.06.2022, pel preu de 18.300,00 euros,
més 1.830,00 euros que corresponen al 10% d’IVA.
Segon. Disposar d’un crèdit pressupostari suficient al contracte de serveis a
implementar-se per import màxim de 20.130,00 en els termes que segueixen: 2.145,00
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària ex. 2021 –núm. 23.32608.22304- i 17.985,00
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En la mateixa data es va emetre l’informe sol·licitat al servei, essent el seu sentit positiu
i proposant l’adjudicació a favor de la societat LA HISPANO IGUALADINA, S.L. (B27383454), per entendre que la proposta presentada s’ajusta a les bases de licitació.

€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària homòleg de l’ex. 2022 - a efectes de la qual
s’adquireix compromís de consignació expressa.
Tercer. Notificar l’acord a l’adjudicatari, amb indicació dels recursos susceptibles
d’interposar i als Serveis econòmics municipals.
Quart. L’eficàcia i executivitat de la contractació concertada no s’iniciarà i/o la seva
prestació se suspendrà si així ho determina normativa estatal i/o autonòmica de
referència -amb motiu de la situació de pandèmia Covid-19–sense que pugui el
prestador del servei contractat reclamar en raó de dites circumstàncies la retribució
econòmica pactada i/o responsabilitat patrimonial derivada a l’Ajuntament.
Cinquè. Abans de l’inici de l’activitat contractada l’adjudicatari haurà d’acreditar que els
treballadors assignats o destinats a l’execució del contracte estan afiliats i donats d’alta
a la Seguretat Social, obligació que s’estén durant el termini d’execució del contracte.
Sisè. Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura dels documents que escaigui fins
a la formalització del contracte.
Òdena, a 9 de desembre de 2021

L’alcaldessa

Presa de raó
Secretària - Interventora

Maria Sayavera Seuba

Celsa Pérez Gil

Intervingut i conforme contra la partida

Òdena, a 9 de desembre de 2021
Secretaria – Intervenció
Celsa Pérez Gil
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