Decret de Presidència
A la vista dels següents antecedents:

Expedient

Procediment

Data obertura

2733/2022

Contractació del servei de transport escolar curs 2022-2023
(lot 23 )

19/09/2022

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2022-2023
Procediment: Obert

Tramitació:
Simplificada

Tipus de contracte: Serveis

Classificació
CPV:
60130000-8 serveis
Accepta renovació: Revisió de preus /
especials
de
Accepta variants: No
No
fòrmula: No
transport de viatgers
per carretera
Pressupost base de licitació: Impostos (IVA):
Total PBL amb IVA: 83.626,03 €
76.023,66 €
10%
Valor estimat del contracte
Impostos (IVA):
(modificacions màxim 20%):
10%
91.228,39 €
Garantia provisional: No

Garantia
definitiva: Si

Total VE amb IVA: 100.351,23 €

Garantia complementària: No
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Document
Memòria dels Serveis tècnics
Informe de Secretaria
Resolució de Presidència d’inici
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe de fiscalització prèvia

DEC PRESIDENCIA

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

El pressupost base de licitació corresponent al lot 23 corresponent al servei de transport
escolar del curs 2022-2023 és de 76.023,66 l’IVA del 10% és de 7.602,37, suposa un total
de 83.626,03.
El pressupost base de licitació (PBL) es desglossa de la forma següent:
- PBL: 76.023,66 €
- IVA (10%): 7.602,37€
- PBL amb IVA: 83.626,03 €

A tots els efectes, s’entendrà que el preu del contracte comprendrà tant la realització de
l’objecte contractual com els tributs de tota índole que graven els diversos conceptes, a
excepció de l’IVA. En cap supòsit, aquests tributs podran ser repercutits de manera
independent.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l’establert en la Disposició Addicional Segona 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,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació 2733/2022, mitjançant procediment obert
simplificat convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
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El valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la
publicitat (art. 101 i concordants de la LCSP), és de 91.228,39 IVA exclòs, atès que es
preveuen possibles modificacions (20% sobre el PBL).
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent

DEC PRESIDENCIA

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art.
100 i concordants LCSP.

TERCER. Aprovar la despesa plurianual corresponent a l’aplicació pressupostària de
l’exercici 2022-2023 següent:
1-326-2279931-01: contracte transport curs 22-23 .
Lot

Pressupost base de licitació €

23

76.023,66

Modificacions màxim
20% €
15.204,73

Valor estimat
contracte €
91.228,39

DESPESES
Aplicació
pressupostària

EXERCICI

326-2279931

contracte

possible modificació
valor estimat
20%

IVA 10%

Total IVA 10%
inclòs

19.266,27 €

3.853,25 €

23.119,52 €

2.311,95 €

25.431,48 €

56.757,39 €

11.351,48 €

68.108,87 €

6.810,89 €

74.919,75 €

76.023,66 €

15.204,73 €

91.228,39 €

9.122,84 €

100.351,23 €

IVA 10%

Total IVA 10%
inclòs

2022 (octubre-desembre)
326-2279931

Aplicació
pressupostària
Transferència
Generalitat de
Catalunya
Transferència
Generalitat de
Catalunya
TOTAL

EXERCICI

contracte

possible modificació
valor estimat
20%

19.266,27 €

3.853,25 €

23.119,52 €

2.311,95 €

25.431,48 €

56.757,39 €

11.351,48 €

68.108,87 €

6.810,89 €

74.919,75 €

76.023,66 €

15.204,73 €

91.228,39 €

9.122,84 €

100.351,23 €

2022 (octubre-desembre)

2023 (gener-juny)

Es tracta d’una despesa amb finançament afectat mitjançant Transferència de la Generalitat
de Catalunya d’acord amb el conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal del Segrià
relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar, del
servei de menjador escolar i altres prestacions en matèria d'ensenyament de 21 novembre
de 2016.
QUART. Donat compte de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha
d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació que figuren al plec de clàusules
administratives i publicar la seva composició en el perfil de contractant.
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INGRESSOS
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TOTAL
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2023 (gener-juny)

VUITÈ. Designar al Sr. Josep Maria Rodés Cirera, tècnic d’administració
general/contractació pública i a la Sra. Eva Forcat Escolà, secretària, com a personal
funcionari que assistirà a la Presidència de la Mesa per a l’obertura de les propostes
presentades electrònicament.
NOVÈ. Designar al Sr. Eduard Rodríguez, tècnic d’ensenyament del Consell Comarcal del
Segrià, com a persona responsable del contracte.
Lleida, signat digitalment
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