Núm. Exp.:CCM 1163/2021
Servei: Equitat i Acció Social
DECRET
Per a iniciar expedient de contractació mitjançant tramitació d’urgència per a la licitació del
Servei Transport Adaptat i/o Assistit del Consell Comarcal del Maresme, mitjançant un
contracte de Serveis.
Antecedents
La Directora d’Equitat i Acció Social, conjuntament amb la Gerent del Consell Comarcal del
Maresme, ha emès memòria justificativa per a la iniciació d’expedient de contractació per a
la licitació del contracte del Servei de Transport Adaptat/Assistit del Consell Comarcal del
Maresme, en data 4 de novembre de 2021, document que consta al present expedient.
Fonaments Jurídics
L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis de transport adaptat i/o assistit,
adreçat a les persones amb diversitat funcional de la comarca del Maresme que necessiten
ser desplaçades als serveis socials especialitzats d’atenció diürna o a centres assimilats amb
funcions d’acolliment diürn (associacions o entitats que presten serveis de suport als serveis
socials especialitzats), que els permetin garantir i/o afavorir la seva integració
La necessitat que es pretén satisfer amb la contractació és la prestació del Prestació del
servei transport adaptat destinat possibilitar l’accés a les persones amb diversitat funcional
o dependència als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin
garantir la seva integració
La Llei 12/2007, de Serveis Socials, inclou el servei de transport adaptat al Catàleg de
prestacions socials i el classifica com un servei social especialitzat de l’àmbit de persones
amb discapacitat. En el seu article 32 ) disposa que correspon als ens locals supramunicipals,
com és el cas del Consell Comarcal, promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els
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recursos propis de l’atenció especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats
socials de la població de llu àmbit territorial.
L’art. 35.3 diu ;“Els municipis o les comarques de més de cinquanta mil habitants poden
constituir una demarcació territorial per a la prestació dels serveis socials especialitzats. En
aquest cas, els ens locals poden gestionar els serveis per delegació de la Generalitat si ho
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sol·liciten. En els altres casos, la gestió dels serveis correspon a la Generalitat, sens perjudici
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de la possible delegació en els ens locals o de l’adopció de fórmules de gestió conjunta entre
la Generalitat i els ens locals.”
D’acord amb aquest article el Consell Comarcal del Maresme constitueix una demarcació
territorial amb tots aquells municipis de menys de 50.000 habitants per la qual cosa pot
prestar serveis socials especialitzats, com és el cas del transport adaptats i/o assistit.
L’Ajuntament de Mataró al ser l’únic municipi de la comarca de més de 50.000 habitants,
també constitueix demarcació territorial, no obstant ha delegat la gestió del servei de
transport adaptat al Consell Comarcal a través d’un conveni de col·laboració.
El decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 20102011, estableix que el servei de transport adaptat és un servei complementari, no gratuït, de
suport als serveis socials d’atenció especialitzada per a persones amb diversitat funcional o
també de dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau
de necessitat de suport de les possibles persones usuàries. La Cartera de Serveis Socials,
però, no garanteix la prestació del servei, ja que és tracta d’una prestació subjecta a crèdits
pressupostaris disponibles.
El marc normatiu del servei de transport adaptat es concreta per la competència de gestió
establerta en el Contracte – Programa 2016-2019, per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal
del Maresme, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat; aquest contracte programa ha estat prorrogat mitjançant addenda
signada per ambdues parts per l’any 2021, però en relació al finançament per als propers
exercicis no disposem encara de la proposta del Contracte Programa amb la Generalitat de
Catalunya que ha d'abastar els exercicis 2022-2025, no obstant en cap de les reunions
mantingudes amb la Generalitat en el marc del contracte programa s'ha fet cap referència a
que es deixarà de finançar aquest servei. De la mateixa manera es preveu comptar amb el
finançament a través dels diferents convenis amb els Ajuntaments, així com del preu públic i
la subvenció de la Diputació de Barcelona.

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), mitjançant la present, s’inicia
expedient per a la contractació del Servei de transport adaptat/assistit Consell Comarcal del
Maresme, mitjançant un contracte de serveis.
Així, l’objecte d’aquesta contractació i el seu contingut són idonis per satisfer les necessitats
exposades.
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En aquest sentit i de conformitat amb el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
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El Consell Comarcal no disposa dels mitjans personals ni materials suficients per satisfer la
necessitat que es pretén cobrir, essent necessària la contractació externa del Servei de
transport adaptat, als efectes del que preveuen els articles 28 i 30.3 de la LCSP.
La present contractació, que es tramitarà amb caràcter d’urgència i està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert, en el que tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de QUATRE MILIONS SET-CENTS DINOU MIL CINC-CENTS SEIXANTAQUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (4.719.564,82 €), pel que aquesta
contractació queda subjecta a regulació harmonitzada.
Pel que fa a la tramitació d’urgència esdevé necessària atès que els diferents contractes, a
través dels quals es presta el servei, comencen a expiren proper 1 de febrer de 2022, essent
imprescindible la màxima celeritat en la tramitació del procediment per tal de garantir la
continuïtat en el servei.
Per aquest motiu, a l’empara del previst a l’article 156.3 b) LCSP, el termini de presentació
d’ofertes s’estableix en 15 dies a comptar des de l’enviament de l’anunci de licitació.
Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment, els interessats podran interposar
el recurs especial en matèria de contractació regulat als articles 44 i següents de la LCSP.
En virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP,
l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre
la base de la millor relació qualitat-preu.
El contracte tindrà una durada de dos anys, i la seva vigència s’iniciarà el dia 1 de febrer de
2022 o, a l’endemà de la seva formalització, si per la data prevista inicialment aquesta
encara no s’ha produït. A més, es preveu la possibilitat d’acordar dues possibles pròrrogues,

En cas que l’òrgan de contractació acordi la pròrroga del contracte, aquesta serà obligatòria
pel contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 29.2 del LCSP, quan aquesta
se li hagi comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos a la seva finalització.
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d’un any cadascuna d’elles.
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Segons consta a la memòria justificativa d’aquesta licitació, el contracte s’ha desglossat en
21 lots, corresponent cada lot a una ruta diferenciada, establerta d’acord a les necessitats
del usuaris i les circumscripcions territorials on s’ha de prestar el servei.
Algunes rutes inclouen la figura de l’acompanyant, que durà a terme l’assistència dels
usuaris del servei durant l’estona que dura el trajecte de la ruta, des de que pugen en les
seves parades d’origen fins a l’arribada al centre assistencial, així com la vigilància en els
trajectes de tornada, des de la sortida del centre fins a l’arribada a les parades d’origen.
De conformitat amb l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aquest contracte compleix amb els principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General del la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) en relació a
l’article 116 de la LCSP preveu que els expedients de contractació s’inicien per l’òrgan de
contractació.
Atès el que preveu l’apartat 2 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, l’òrgan de
contractació en aquest supòsit seria el Ple del Consell Comarcal del Maresme, no obstant,
atès que és voluntat d’aquesta Corporació aprovar l’expedient de contractació i els plecs
reguladors de la present licitació a la major celeritat possible, atès que el proper 1 de febrer
de 2022 finalitzen els contractes de servei en vigor, i necessitem comptar amb els nous
contractistes en dita data, en base a la delegació de competències plenàries efectuada a
favor del President del Consell Comarcal del Maresme, mitjançant acord plenari adoptat a la
sessió extraordinària de data 30 de juliol de 2019, en matèria d’expedients de competència
plenària, en els quals recaigui la circumstància d’urgència en la seva resolució, pel que
respecta a l’exercici de les competències previstes a la Lletra q) de l’article 14.2 del Text
Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, i que hauran de ser elevades al Ple en
la primera sessió que aquest convoqui, per a la seva ratificació, aquesta resolució per iniciar
el present expedient de contractació podrà ser dictada pel President de la Corporació.
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És per tot el que s’ha exposat que,
RESOLC
PRIMER.- INICIAR I TRAMITAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ per a la licitació del
Servei de Transport Adaptat/Assistit del Consell Comarcal del Maresme, per
tramitació urgent i subjecte a regulació harmonitzada, en els termes exposats a la memòria
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justificativa de la contractació de data 4 de novembre de 2022, que consta a l’expedient.
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SEGON.- RESERVAR EL CRÈDIT NECESSARI per fer front a la despesa plurianual prevista
per la contractació del Servei de Transport Adaptat/Assistit del Consell Comarcal del
Maresme, per import de UN MILIÓ NOU- CENTS SETANTA-CINC MIL TRES-CENTS
QUARANTA

TRES

EUROS

AMB

TRENTA-SIS

CÈNTIMS,,

segons

s’especifica

a

continuació:

VALOR FINS A
31/01/2024

IVA 10%

TOTAL IVA
INCLÓS

1 TPA Alella

136.743,72 €

0,00 €

136.743,72 €

2 TPA Mataró

117.033,01 €

0,00 €

117.033,01 €

3 TPA Badalona

120.401,71 €

0,00 €

120.401,71 €

4 TPA Barcelona

104.166,06 €

0,00 €

104.166,06 €

5 TPA Barcelona 2

129.359,13 €

0,00 €

129.359,13 €

6 TCO Mataró

101.671,28 €

0,00 €

101.671,28 €

7 TCO Nord 1

112.041,75 €

0,00 €

112.041,75 €

8 TCO Nord 2

106.884,16 €

0,00 €

106.884,16 €

9 TCO Sud 1

105.463,43 €

0,00 €

105.463,43 €

10 TCO Sud 2

78.603,71 €

0,00 €

78.603,71 €

11 TCO Sud El Masnou

146.699,01 €

0,00 €

146.699,01 €

12 TPA Barcelona3

162.305,57 €

0,00 €

162.305,57 €

13.1 TPA Barcelona 4

36.963,46 €

0,00 €

36.963,46 €

13.2 TPA Barcelona 4

12.007,41 €

1.200,74 €

13.208,16 €

14 TPA Dosrius-Alella

95.012,98 €

0,00 €

95.012,98 €

15 TPA Calella

76.572,75 €

7.657,27 €

84.230,02 €

16 TPA Dosrius 2

62.088,64 €

0,00 €

62.088,64 €

17 TPA Vilassar de Dalt

90.667,52 €

0,00 €

90.667,52 €

18 TPA Tordera

58.647,72 €

0,00 €

58.647,72 €

19 TPA Cabrera-Calella

25.336,51 €

0,00 €

25.336,51 €

20 TPA Barcelona 5

87.815,82 €

0,00 €

87.815,82 €

1.966.485,34 €

8.858,02 €

1.975.343,36 €

TOTAL .......

TERCER.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple en la propera sessió que se
celebri, a efectes de la seva ratificació.
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RUTA
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QUART.- PUBLICAR la present resolució en el perfil del contractant de la corporació en els
termes previstos a l’article 63.4 de la LCSP

de la present resolució a la propera sessió plenària que es
celebri, a efectes de la seva ratificació.
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CINQUÈ.- DONAR COMPTE
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