Expedient:

8102280001-2019-0002151

Òrgan competent:

Presidència

DECRET

Proposta d'aprovació dels Plecs de clàusules administratives
particulars i de Prescripció tècniques particulars
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Fets
1. El servei que es pretén adjudicar és el contracte del servei de transport
adaptat (lot 1) que seguidament es descriu:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Servei de transport adaptat 2020
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

60130000-8 (Serveis especials de transport de passatgers 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: Si

2. En data 26 de novembre de 2019, la coordinadora de l’Àrea de Serveis
Social, la senyora Mila Garriga Garrit va emetre la memòria justificativa del
servei.
3. En data 26 de novembre de 2019, el gerent, el senyor Manel Lombarte
Gil va emetre la providència.
4. En data 26 de novembre de 2019, la coordinadora de l’Àrea de Serveis
Social, la senyora Mila Garriga Garrit va signar el Plec de prescripcions
tècniques particulars.
5. En data 29 de novembre de 2019, el secretari, el senyor Gregorio Juárez
Rodríguez signa el Plec de clàusules administratives particulars.
6. En data 29 de novembre de 2019, el secretari de la corporació, el senyor
Gregorio Juárez Rodríguez emet informe sobre el procediment a seguir.

Transcripció del decret número 2019-0000442 de l'ens Consell Comarcal del Montsià signat per: Joan Roig Castell - DNI *** (SIG) en data: 29/11/2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Secretaria el dia 29/11/2019 a les 15:22:57

7. En data 29 de novembre de 2019, el secretari de la corporació, el senyor
Gregorio Juárez Rodríguez, emet informe sobre els plecs.
8. En data 29 de novembre de 2019, el president, el senyor Joan Roig
Castell, resol iniciar l’expedient de contractació del servei i avocar la
competència per resoldre aquesta contractació.
9. En data 29 de novembre de 2019, la interventora accidental de la
corporació, la senyora Montserrat Albiol Farnós fiscalitza de conformitat l’
expedient.
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10. D’acord amb les característiques i l'import del contracte s'opta per
l'adjudicació mitjançant procediment obert.
11. Atès que no és prevista una Junta de Govern properament, tot i què es
competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència d’acord
amb el decret 2019-144, i d’acord amb l’art. 10 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, es proposa avocar la competència per l’òrgan delegant, és a dir
la Presidència.

Fonaments de dret
- Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les disposicions
addicionals segona, tercera i quinzena 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.
- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
(articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de
8 de maig).
- Art. 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, es proposa avocar la competència
per l’òrgan delegant, és a dir la Presidència.
- Per això, de conformitat amb l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, s’eleva la proposta de resolució següent:

En conseqüència, RESOLC:
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Primer. Avocar la competència per conèixer i resoldre la contractació del
serveis de transport adaptat a la comarca del Montsià.
Segon. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
del servei de transport adaptat de la comarca del Montsià.
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Tercer. Atès que el present contracte és un contracte anticipat, la seva
autorització, perfecció i realització se subordina al crèdit que per a l’exercici
2020 autoritzi el respectiu pressupost. En aquest sentit, l’òrgan de
contractació haurà d’adoptar el compromís de consignar el crèdit necessari
per l’exercici 2020.
Quart. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
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.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
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 de
l'endemà de la seva notificació

El president
Joan Roig Castell
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