
DICTAMEN 

 

Vist que la Comissió Permanent del Ple va aprovar el passat 9 de setembre de 2008 el Plec de 

clàusules administratives particulars i econòmiques i el de prescripcions tècniques que han de regir 

l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte per a la gestió del servei públic de 

Transport Adaptat “porta a porta” per l’any 2009, així com es convocà concurs a l’efecte,  

 

Vist que els plecs de clàusules enunciats han estat sotmesos a exposició pública durant 20 dies, 

mitjançant inserció dels edictes al BOP núm. 235 de 30 de setembre de 2008, i al DOCG núm. 

5227 de 2 d’octubre de sense que s’hagi formulat cap reclamació,  

 

Vista l’acta d’obertura de pliques efectuada a 29 d’octubre 2008 per la Mesa de contractació, 

 

Vist l’informe núm. 7.1.2/39/2008/TA de la tècnica de Transport Adaptat, la coordinadora de l’àrea 

de Serveis a les Persones, i el gerent, emès a 3 de desembre de 2008 a sol�licitud de la Mesa i a 

l’empara del que disposa l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 

Públic, 

 

Vista l’acta de la Mesa de contractació, reunida el 5 de desembre de 2008, en què es formula 

proposta d’adjudicació del concurs per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, modalitat 

concessió del contracte de gestió del servei públic del transport adaptat “porta a porta”. 

 

Atès l’article 135 i 145 de la 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, així com el 

plec de clàusules administratives particulars i econòmiques que ha regit el procés de selecció del 

contractista i les generals aplicables a aquest tipus de contracte, 

 

Havent estat informat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de 

data 9 de desembre de 2008, 

 

Es proposa a la Comissió Permanent del Ple l’adopció del següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT, el contracte de transport adaptat porta a porta del LOT 

A, a l’empresa LA PAU, SCCL amb NIF F-08828493, per un import màxim per ruta des de l’1 de 

gener fins el 31 de desembre de 2009 de: 

LOT A

Ruta Dies Itinerari

Preu/dia 2009 

(sense IVA) 

Preu 2009 

(sense IVA)

1 dll a dv Mataró-Premià de Mar-El Masnou-Alella (La Gavina) 181,41 41.543,34

2 dll a dv Mataró-Vilassar de Mar-Premià de Mar-Alella (Les Hortènsies) 150,75 33.212,06

3 dll a dv Canet de Mar-Arenys de Munt-Arenys de Mar-Mataró-Alella 166,78 38.192,41

Total 112.947,81  



 
 

SEGON.- DISPOSAR la quantitat total de 112.947,81.-€ amb càrrec a la partida 404.313.22706 

del Pressupost de 2009 del Consell Comarcal del Maresme. 

 
TERCER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT el contracte de transport adaptat porta a porta del LOT 

B, a l’empresa LA PAU, SCCL amb NIF F-08828493, per un import màxim per ruta des de l’1 de 

gener fins el 31 de desembre de 2009 de: 

 
LOT B

Ruta Dies Itinerari Preu/dia 2009 (sense IVA) Preu 2009 (sense IVA)

4 dll a dv Mataró-Vilassar de Dalt-Teià-Barcelona 166,78 36.691,40

5 dll a dv Pineda de Mar-Mataró-Teià-Alella-Barcelona 245,75 54.065,11

Total 90.756,51

 
QUART- DISPOSAR la quantitat total de 90.756,51.-€ amb càrrec a la partida 404.313.22706 del 

Pressupost de 2009 del Consell Comarcal del Maresme. 

 

CINQUÈ.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT el contracte de transport adaptat porta a porta del LOT 

TAI, als empresaris relacionats a continuació i per un import màxim per ruta des de l’1 de gener 

fins el 31 de desembre de 2009 d’acord amb el quadre següent: 

 

LOT TAI       

Ruta Adjudicatari NIF 

Preu/dia 
2009 (sense 
IVA) 

Preu 2009 
(sense 
IVA) 

Preu/dia 
(IVA 
inclòs) 

Preu 2009 
(IVA 
inclòs) 

6 Pere Ventejo 77609590-T 16,74 401,76     

7 Juan Manzano 26407784-T 60,00 2.820,00     

8 Pere Ventejo 77609590-T 156,36 3.439,92     

9 La Pau, SCCL F-08828493 39,07 3.477,23     

10 Pere Ventejo 77609590-T 90,03 8.012,66     

11 La Pau, SCCL F-08828493 24,00 2.256,36     

12 Francisco J. Graupera 38823451-A 28,04 616,88     

13 Tomàs Escorsa 38756823-Y 60,82 13.928,23 65,40 14.976,60 

14 Pere Ventejo 77609590-T 18,00 4.121,45     

15 Ana Roldán 77527624-Y 99,63 22.815,59     

16 Antonio Morales 35026598-J 39,26 8.989,42     

17 José Castellano 70626283-E 76,99 7.237,09     

18 Pere Ventejo 77609590-T 24,00 5.496,87     

19 La Pau, SCCL F-08828493 69,75 15.972,75     

20 La Pau, SCCL F-08828493 25,42 1.245,58     

21 José Espinar 38801918-K 18,13 870,24 19,39 930,72 

22 Francisco J. Graupera 38823451-A 56,07 9.251,55     

23 José Espinar 38801918-K 27,63 6.327,27 29,56 6.769,24 

24 José Espinar 38801918-K 92,43 21.166,47 98,90 22.648,10 



 

 

SISÈ- DISPOSAR les quantitats totals, de cada un dels contractes relacionats en el dispositiu 

cinquè, amb càrrec a la partida 404.313.22706 del Pressupost de 2009 del Consell Comarcal del 

Maresme. 

 

SETÈ.- PUBLICAR-HO en el perfil del contractant de la corporació, NOTIFICAR-HO a les empreses 

adjudicatàries, en la seva part necessària, per al seu coneixement i als efectes que presentin en el 

termini de quinze dies hàbils a la publicació, la documentació exigida a l’article 135 de la Llei de 

Contractes, així com que constitueixin la garantia definitiva que equival al 5% de l’import 

d’adjudicació sense IVA, i NOTIFICAR-HO a la resta de licitadors pel seu coneixement i efectes. 

VUITÈ.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT els contractes corresponents, sense necessitat d’acte 

exprés, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a l’expiració del termini d’adjudicació 

provisional, sempre i quan els adjudicataris hagin presentat la documentació exigida en punt 

dispositiu setè d’aquesta resolució. 

 

NOVÈ.- NOTIFICAR l’adjudicació definitiva als interessats, en la seva part necessària, als efectes 

previstos a l’article 140 de la Llei de Contractes del Sector Públic, de que en el termini de deu dies 

hàbils a comptar des del següent a la notificació de la present resolució, procedeixin a la 

formalització dels contractes administratius corresponents. 

 

DESÈ.- FACULTAR al president del Consell Comarcal del Maresme per la signatura dels esmentats 

contractes i de quants documents siguin necessaris. 

 

ONZÈ.- NOTIFICAR-HO a la Intervenció de Fons de la corporació. 

 

No obstant, la Comissió Permanent del Ple acordarà allò que consideri adient. 
 
Mataró, 9 de desembre de 2008 

La Presidenta de la CI de Serveis a les Persones 

 

 

 

 

Neus Serra i Bosch 


