Núm. Exp.:CCM 1163/2021
Servei: EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

DECRET

Vist que en data 4 de novembre de 2021, la Directora de l’Àrea d’Equitat i Acció Social,
conjuntament amb la Gerent del Consell Comarcal del Maresme, va emetre memòria
justificativa de la necessitat d’iniciació d’expedient de contractació per a la licitació del Servei
de Transport Adaptat/Assistit del Consell Comarcal del Maresme,
Vist que en data 8 de novembre de 2021, mitjançant Decret de Presidència 2021/600, es va
resoldre iniciar l’expedient de contractació per a la licitació del Servei de Transport
Adaptat/Assistit del Consell Comarcal del Maresme,
Vist que el Secretari de la Corporació, en data 8 de novembre de 2021, va emetre informe
jurídic en el sentit de considerar el contingut i les prescripcions del Plec de Clàusules
Administratives Particulars ajustats a les previsions de la LCSP, i per tant, pertinent
l’aprovació del present expedient de contractació, de la despesa corresponent, i de l’obertura
del procediment d’adjudicació del contracte, tenint en compte que ens trobem davant d’una
contractació anticipada, prevista a l’apartat 2 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP,
en atenció a dos motius:
- Primerament, perquè es tracta d’un contracte quina execució material està previst que
s’iniciï durant l’exercici 2022 (1 febrer de 2022),
- I en segon lloc, perquè el crèdit necessari per portar a terme aquesta contractació, que
prové de les aportacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que s'estableix
el Contracte-Programa per les diferents anualitats, i de les aportacions que es regulin amb
els Ajuntaments als que es presta el servei, es troben encara pendents de consolidació.
Vist que en aquest sentit, al tractar-se d’una contractació anticipada, tal i com es preveu a la
24/11/2021 President

clàusula 2 del PCAP, l’adjudicació de la present licitació es troba sotmesa a la condició
suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que l’han de finançar.
Vist que en data 9 de novembre de 2021 la Directora de l’Àrea d’Equitat i Acció Social,
conjuntament amb la Gerent del Consell Comarcal del Maresme, va emetre un informe per
corregir l’error material detectat al Decret de Presidència 2021/600, de data 8 de novembre
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de 2021, en el següent sentit:
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“ Al dispositiu segon del Decret de President núm. 2021/600 de data 8 de novembre de
2021, A ON DIU:
“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:
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RUTA

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 .......

HA DE DIR:
SEGON. Reservar el crèdit necessari per fer front a la despesa plurianual prevista per la
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contractació del Servei de Transport Adaptat i/o Assistit, per import d’ UN MILIÓ NOU-
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CENTS SETANTA-CINC MIL TRES-QUARANTA TRES EUROS AMB TRENTA I SIS
CÈNTIMS, segons s’especifica a continuació:

Anualitat
2022
2023
2024

Període

Aplicació pressupostària

1 de febrer a 31
desembre 2022
1 gener a 31 desembre
2023

530.23100.22707 Estudis i
treballs tècnics - A determinar
530.23100.22707 Estudis i
treballs tècnics - A determinar

1 a 31 de gener del
2024

530.23100.22707 Estudis i
treballs tècnics - A determinar

TOTAL

Import
906.023,78
987.671,68
81.647,90
1.975.343,36

“
Vist que en data 9 de novembre de 2021 mitjançant Decret de Presidència 2021/606, es va
resoldre corregir l’error material detectat al Decret de Presidència 2021/600, data 8 de
novembre de 2021, en els termes exposats a l’informe proposta de data 9 de novembre de
2021,
Vist que en data 24 de novembre de 2021 l’Interventor de Fons de la Corporació va emetre
el corresponent document acreditatiu de comptar amb reserva de crèdit suficient i adequat
per dur a terme l’esmentada contractació, així com l’informe de fiscalització de la licitació
proposada, amb resultat de conformitat,
Vist que el contracte s’ha dividit en 21 lots que corresponen a les diferents rutes de transport
adaptat que ha de prestar el Consell Comarcal del Maresme,
Vist que s’ha previst que la present contractació es tramiti amb caràcter d’urgència, que està
subjecta a regulació harmonitzada i que es durà terme mitjançant procediment obert,
Vist que el contracte tindrà una durada de dos anys, a partir de l’1 de de febrer de 2022, o
en cas de no ser possible l’inici de la contractació en aquesta data, el còmput dels dos anys
s’iniciarà a partir del dia següent de la seva formalització en document administratiu i serà
prorrogable de forma expressa, per períodes d’un any, sense que la seva durada, incloses les
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pròrrogues, pugui excedir de quatre anys,
Vist que 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
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polítiques d’igualtat,
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Vist que aquest contracte programa ha estat prorrogat mitjançant addenda signada per
ambdues parts per l’any 2021,
Vist que el finançament d'aquest servei prové de les aportacions del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, que s'estableix en el Contracte-Programa per les diferents anualitats,
i de les aportacions que es regulin amb els Ajuntaments als que es presta el servei,
s'estableix la condició suspensiva per l'executivitat del contracte a l’efectiva signatura dels
esmentats convenis i Contracte,
Vist que consten a l’expedient els plecs de clàusules administratives particulars (endavant
PCAP) i els plecs de prescripcions tècniques (PPT) que regiran la contractació,
Vist que segons determina la Disposició Addicional Segona de la LCSP, l’òrgan de
contractació de la present licitació és 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 s’ha previst l’inici de
la contractació derivada de la present licitació pel proper dia 1 de febrer de 2022, 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, s’escau dictar la present resolució per aprovar el present
expedient de contractació, juntament amb els seus plecs reguladors i l’autorització de la
despesa corresponent, per part del President de la Corporació,
És per tot el que s’ha exposat que,

RESOLC:
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PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació i APROVAR els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i els Plecs de Prescripcions Tècniques per a la licitació del
contracte consistent en el Servei de Transport Adaptat/Assistit del Consell Comarcal del
Maresme.
SEGON.- AUTORITZAR la despesa plurianual prevista per la licitació del contracte pel
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MILIÓ NOU-CENTS SETANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-SIS CÈNTIMS, segons s’especifica a continuació:

Anualitat
2022
2023
2024

Període

Aplicació pressupostària

1 de febrer a 31
desembre 2022
1 gener a 31 desembre
2023

530.23100.22707 Estudis i
treballs tècnics - A determinar
530.23100.22707 Estudis i
treballs tècnics - A determinar

1 a 31 de gener del
2024

530.23100.22707 Estudis i
treballs tècnics - A determinar

TOTAL

Import
906.023,78
987.671,68
81.647,90
1.975.343,36

TERCER.- TRAMITAR la licitació del contracte consistent en la prestació del servei de
transport Adaptat/Assistit del Consell Comarcal del Maresme per procediment ordinari obert i
PUBLICAR l’anunci de la licitació en el perfil del contractant i al DOUE amb la finalitat que
les empreses interessades puguin presentar les seves proposicions en el termini de 15 dies
següents a la publicació de l’anunci.
QUART.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de la Corporació en la propera
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sessió que se celebri, a efectes de la seva ratificació.
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