DECRET 216 / 2016
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en el marc de les competències atribuïdes en
matèria de serveis socials per l’article 25.1.c del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 d’abril, sobre
l’Organització Comarcal de Catalunya, va procedir, per acord del Ple d’aquesta entitat de data 29 de
setembre de 1992, a l’establiment del servei comarcal de transport especial de persones amb mobilitat
reduïda.
Atès que l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), segons el que preveu la Llei 7/1987, de 4
d’abril, per la qual s’estableixen i es regulen les actuacions públiques especials en la conurbació de
Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d’influència, és competent per a la gestió del
serveis de transport públic col·lectiu de viatgers que discorrin íntegrament en el seu àmbit territorial.
Atès que, per tal de millorar la qualitat del transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
a la Comarca, l’EMT (actual Àrea Metropolitana de Barcelona) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat,
fent ús de les seves respectives competències, signen en data 30 d’abril de 1994 un conveni de
col·laboració per atendre les depeses produïdes per la prestació del transport adaptat en diversos
municipis de la Comarca que pertanyen a l’àmbit d’actuació de l’AMB i diferents centres del Baix
Llobregat i del Barcelonès, conveni que s’ha anat prorrogant fins al present exercici.
Atès que els ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Gavà i el Prat de Llobregat van fer petició
per a portar usuaris dels seus municipis als centres Esclat del Guinardó i Barcanova de Barcelona, de
dilluns a divendres, a partir de l’1 de setembre de 2016, assumint el cost econòmic de la ruta, de la part
de l’ajuntament no coberta per l’aportació del conveni de l’AMB, cost que es regularitzarà en el conveni de
transport adaptat de l’any vinent 2017.
Vist que era necessari iniciar el servei en data 1 de setembre de 2016, i mentre no es resolta la
licitació, per Decret de Presidència núm. 154/2016, de 25 de juliol, es va aprovar un contracte menor de
servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Baix Llobregat, per
anar a diferents centres de Barcelona, ruta 9.01, de l’1 de setembre de 2016 al 31 de gener de 2017, a
l’empresa R.J. AUTOCARES, S.L.
Vistes les característiques de la ruta i el tipus màxim de licitació per preu/dia efectiu de servei per
ruta, segons la taula següent:

Ruta
núm.:
9.01

Preu
servei/dia
(IVA exclòs)

Preu
acompanyant/dia
(IVA exclòs)

Preu
total/dia
(IVA exclòs)

160,00 €

30,00 €

190,00 €

Previsió màxima
dies servei
contracte
2017: 200 dies
2018: 22 dies

Vist que el valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del
TRLCSP, és de quaranta-sis mil tres-cents noranta-vuit euros (46.398,00 €), IVA exclòs, distribuïts en:
Exercici
2017
2018
TOTAL

Previsió inicial
38.000,00 €
4.180,00 €
42.180,00 €

Modificacions
3.800,00 €
418,00 €
4.218,00 €

VEC
41.800,00 €
4.598,00 €
46.398,00 €

Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat amb data 14 d’octubre,
amb diligència de proposta de la Gerència.

Vist l’informe emès per la Tècnica de Contractació dels Serveis Jurídics amb data 18 d’octubre.
Vist que d’acord amb el Decret de la Presidència 151/2015, de 24 de juliol, aquesta adjudicació
resta dins las competències de la Presidència en matèria de contractació pública.
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides
HE RESOLT
PRIMER.Aprovar l’inici de l’expedient de contractació, per procediment obert amb mesures de
gestió eficient en la tramitació i tràmit ordinari, per a l’adjudicació d’un servei de transport adaptat fix per a
persones amb mobilitat reduïda del Baix Llobregat per a anar a diversos centres de Barcelona, ruta núm.
9.01 (2017-2018), amb una duració màxima d’un any, amb la previsió d’iniciar-lo l’1 de febrer de 2017 i
data final el 31 de gener de 2018, per tal de fer coincidir la finalització del contracte proposat amb la
licitació general del transport adaptat, amb un valor estimat del contracte de quaranta-sis mil tres-cents
noranta-vuit euros (46.398,00 €), IVA exclòs
Segons el que disposa la clàusula 9 del Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars,
s’estableix un preu de licitació per dia efectiu de servei, entenent que el servei és el conjunt format pel
transport de les persones usuàries d’anada als centres i de tornada dels centres, segons la taula següent:

Ruta
núm.:
9.01

Preu
servei/dia
(IVA exclòs)

Preu
acompanyant/dia
(IVA exclòs)

Preu
total/dia
(IVA exclòs)

160,00 €

30,00 €

190,00 €

Previsió màxima
dies servei
contracte
2017: 200 dies
2018: 22 dies

i amb un pressupost màxim de licitació, sense comptar les possibles modificacions, pel total dels serveis
objecte d’aquesta licitació que ascendeix per a l’exercici 2017 a la quantitat de trenta-vuit mil euros
(38.000,00 €), i per l’exercici 2018 de quatre mil cent vuitanta euros (4.180,00 €), IVA exclòs.
SEGON.Aprovar el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques, reguladors del contracte de servei de transport adaptat fix per a persones amb
mobilitat reduïda del Baix Llobregat per a anar a diversos centres de Barcelona, ruta núm. 9.01 (20172018), que s’adjunten com a document annex a aquest acord.
TERCER.Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient per a la contractació del servei de
transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda del Baix Llobregat per a anar a diversos
centres de Barcelona, ruta núm. 9.01 (2017-2018), d’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada
exercici autoritzin els pressupostos aprovats d’aquesta entitat. La present despesa anirà a càrrec de la
partida pressupostària 2311 22300 del pressupost dels anys 2017 i 2018, del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, restant condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost per aquests exercicis.
QUART.Publicar la convocatòria al Perfil de Contractant de l’entitat, i donar compte de l’acord a
la propera sessió plenària que se celebri.”
Ho mana i ho signa la Il.lma. Sra. Raquel Sánchez Jiménez, Presidenta en funcions del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat a 19 d’octubre de 2016.

