DECRET DE PRESIDÈNCIA

NÚM. 412/2020

Assumpte: contracte menor de transport escolar mitjançant taxi, lot núm. 28 tornades
Es planteja la necessitat de dur a terme un contracte menor corresponent al Lot núm. 28:
servei transport Escoles especials Llar Sant Josep – Albatàrrec (tornades)
Objecte: servei de transport escolar mitjançant taxi
Codi CPV: 60120000-5
Valor estimat del contracte: 5.853,76 €

IVA 10%: 585,37 €

Preu dia: inclòs servei d’acompanyant 33,26 € (IVA 10% exclòs)
Durada: inici 14 de setembre de 2018 fins fi de curs escolar previst pel 22 de juny de 2020

Aquesta contractació es planteja davant l’informe emès pel Tècnic d’ensenyament per la
necessitat de prestar aquest servei i per haver no haver acceptat l’actual adjudicatari del lot
28 que fa el servei d’anades, la modificació del contracte incloent les tornades. Donat que el
pressupost anual d’aquest servei no supera el llindar dels 15.000 euros, s’ha plantejat la
conveniència d’un contracte menor per ser necessari i obligatori prestar aquest servei de
transport escolar, estant previst l’inici del curs 2020/2021 el proper 14 de setembre de 2020.
Per tant, amb aquesta contractació no s’està alterant l’objecte del contracte per a evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació.
En l’esmentat informe es proposa l’adjudicació al Sr. Pau Flix Arqués, NIF 47681099Y, amb
número de llicència de taxi 1, matrícula del vehicle 7082JSN.
D’acord amb la tipologia i el pressupost de l’actuació, es tracta d’un contracte menor de
serveis de conformitat amb els articles 17 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
Examinat l’expedient i en exercici de les facultats que em confereix la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, RESOLC:
Primer.- Adjudicar al Sr. Pau Flix Arqués, NIF 47681099Y, el contracte menor de servei de
transport escolar obligatori mitjançant taxi corresponent al lot núm. 28 servei transport
Escoles especials Llar Sant Josep – Albatàrrec (tornades) durant el curs escolar 2020/2021,
amb un preu màxim d’adjudicació de 5.853,76 € IVA exclòs, essent aquest contracte la
forma més idònia i eficient per atendre les necessitats descrites en aquest decret, amb el
següent detall:
- preus per dia, inclòs servei d’acompanyant 33,26 € (IVA 10% exclòs)
- horari: a les 16:30 hores i a les 13.00 hores els dies 21 de desembre de 2020 i del 5 al 22
de juny de 2021
- durada: inici 14 de setembre de 2018 fins fi de curs escolar previst pel 22 de juny de 2020
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa amb càrrec a la partida 326
2279931 del pressupost comarcal de 2020 i que, un cop realitzada la prestació, s’incorpori la
factura i es tramiti el pagament si així procedeix.
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Tercer.- Informar a l’adjudicatari del següent:
- ha de presentar la corresponent sol·licitud i posterior autorització de transport escolar.
- haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a la presidència i presentada al Registre
General d’Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del departament
corresponent, posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció comarcal, per
procedir al pagament d’acord amb la legislació vigent.
- la factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte menor, haurà
de contenir les dades que preveu l’art. 72 del RLCAP, com el número, i en el seu cas, sèrie,
nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor,
descripció de l’objecte del contracte i preu, així com lloc i data de la seva emissió.
Quart.- Notificar aquest decret a la Intervenció i a la Tresoreria comarcals i a l’adjudicatària
amb l’advertiment que contra aquest, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha
dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Direcció General de Transports a Lleida, als
serveis territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida, a l’Escola Llar Sant Josep i al
Registre de Contractes del Sector Públic en la declaració trimestral que correspongui.
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc
per al seu coneixement.
Lleida, document signat electrònicament
El President

La secretària

David Masot Florensa

Carme Vallés Fort
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