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Assumpte:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT LA PRESTACIÓ DE DIFERENTS
RUTES DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT AMB DESTINACIÓ ALS
SERVEIS DE CENTRE DE DIA OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT (STO/STO-A), SERVEI DE CENTRE DE DIA OCUPACIONAL
D’INSERCIÓ (SOI) I SERVEI DE CENTRE DE DIA D’ATENCIÓ
ESPECIALITZADA TEMPORAL O PERAMANENT (CAE) PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DELS MUNICIPIS D’ALCANAR,
AMPOSTA, CAMPREDÓ I SANTA BÀRBARA, I SERVEI DE CENTRE DE DIA
PER A GENT GRAN DE SANT JAUME D’ENVEJA

Naturalesa de l’informe: [ ] Esborrany [ ] Provisional [x] Definitiu
Document signat per: Mila Garriga Garrit, coordinadora de l’Àrea de Serveis
Socials
Data: 26 de novembre de 2019
Antecedents
Primer. D’acord amb el que disposa l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 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 (d'ara endavant, LCSP),
quan es faci necessari celebrar un contracte de serveis, prèviament s'haurà de
justificar adequadament en l'expedient la insuficiència de mitjans.
Segon. Que a la cartera de serveis de les prestacions de la xarxa de serveis
socials d’atenció pública que presta el Consell Comarcal del Montsià defineix el
Servei de transport adaptat de la següent forma:
“2.3 Servei de transport adaptat
Prestació subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.
Definició: servei complementari de suport als serveis socials d’atenció
especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la
prestació d’un sistema de transport adaptat.
Objecte: possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat o dependència als
serveis socials d’atenció especialitzada.
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Funcions:
•

Trasllat des del municipi de residència de les persones als serveis socials
especialitzats

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Montsià. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EE8BC53BEB594483AC64F190C770BBA0 i data d'emissió 02/12/2019 a les 11:23:23

•
Edat i situació de la població destinatària: persones residents a alguns dels
municipis que formen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià, majors de 21
anys d’edat, amb reconeixement d’una discapacitat igual i/o superior al 33% i
amb una plaça pública de SOI*, STO / STO-A* i CAE *assignada.
Persones majors de 65 anys d’edat, residents al municipi de Sant Jaume
d’Enveja amb una plaça assignada al Centre de Dia de Gent Gran de Sant
Jaume d’Enveja.
*SOI: servei de centre de dia ocupacional d’inserció per a persones amb
discapacitat
*STO / STO-A: servei de centre de dia ocupacional per a persones amb
discapacitat
Equip professional: coordinadora i administrativa de l’Àrea de Serveis Socials,
conductors i monitors de transport de les empreses adjudicatàries dels
contractes de transport adaptat.
Estàndards de qualitat:
•

No superar els 60 minuts per trajecte/persona.

Criteris d’accés:
•
•

Persona que tingue assignada una plaça pública de SOI i/o STO / STO-A
als municipis d’Amposta, Santa Bàrbara, Alcanar i Campredó.
Persona resident a Sant Jaume d’Enveja que tingue assignada una plaça
de Centre de Dia de Gent Gran de Sant Jaume d’Enveja.

Cost de referència: no hi ha preu públic establert.
Execució del servei: El servei s’executa mitjançant la contractació de la prestació
del servei de transport a entitats i empreses del sector. Cadascuna de les
empreses s’encarrega de transportar a unes persones, d’acord a la població on
estigui situat el servei on té la plaça assignada i l’entitat que la gestioni.”

INFORME
Primer. Insuficiència de mitjans personals:
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Atès que el Consell Comarcal del Montsià no disposa a dia d’avui de mitjans
humans pel que fa al perfil professional, experiència i disponibilitat suficients que
permetin cobrir les necessitats d’execució d’aquest contracte, es proposa
l’adjudicació del contracte a través de l’òrgan de contractació mitjançant el
procediment d’adjudicació obert.
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Segon. Insuficiència de mitjans materials:
Que no es disposa dels mitjans materials necessaris, vehicles i les adaptacions
necessàries per transportat a persones amb mobilitat reduïda, adequats per
prestar el servei de transport adaptat.
Tercer. A la vista de la memòria justificativa de la necessitat de contractació i
dels antecedents, es considera que existeix la següent necessitat a satisfer:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Servei de transport adaptat 2020
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

60100000-9: Serveis de transport per carretera
Valor estimat del contracte: 355.420,30 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs:
177.710,15 €

IVA%: 10

Pressupost base de licitació IVA inclòs:
195.481,17€
Durada de l'execució: 12 mesos

Pròrroga: Sí

A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa
l'adjudicació mitjançant procediment obert, de conformitat amb el previst en
l'article 157 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
La coordinadora de l’Àrea de Serveis Socials
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