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Vist que per acord de la Cornissi ó Permanent del Pie de data 10 de maig de 2011, va aprovar,

entre altres qüestions, els plecs de clausules administratives particulars i els plecs de

prescripcions tecnlques per a la contractació, rnltjancant procediment negociat sense publicitat,

de la prestació de la ruta 15 del servei de transport adaptat "porta a porta", conv idant a

participar en el procediment a les tres empreses següents: LA PAU, SCCL, amb NIF F

08828493, JOSEFA CABANILLAS DURAN amb NIF- 46696719 A i MARCEL XAMPENY CABANAS

amb NIF- 38785170 V,

Vist I'informe de la tecn íca de transport adaptat amb el vist i plau de la coord inadora de l'Area

de serveis a les persones de data 3 de juny de 2011, en el que proposen motivadament

I'adjudicació del contracte a I'empresa MARCEL XAMPENY CABANAS amb NIF- 38785170 V, per

import de 15.631,00 exempt d'IVA,

Vist que en data 8 de juny de 2011 s'ha rebut, per part de I'empresa proposada per adjudicar,

la documentació sol·licitada mítjancant escrit registrat en data 6 de juny de 2011 i número de

reg istre 2946, d'acord amb I'article 135 de la L1ei 30/2007 de contractes de l sector públ ic,

Vist I'informe emes per la Intervenció de Fons de data 14 de juny de 2011,

Atesa la L1ei 30/2007 de contractes del sector públic, així com el plec de clausules

administratives particulars que ha regit el procés de selecció del contractista l Ies generals

aplicables a aquest tipus de contracte,

Vist que la pro pera sess ió ord inaria de la Comissió Permanent del Pie que és l' órqan

competent, no esta prevista fins a la nova constitució deis órqans col·legiats del Consell

Comarcal del Maresme, essent que aquesta circumstancia aconsella I'exercici de la

competencia descrita en I'apartat e) de I'article 13.1 del Decret leg islatiu 4/2003, de 4 de

novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la L1ei de I'organització comarcal de Catalunya,

que té el seu paral·lelisme en I'apartat k) de I'article 21.1 de la L1ei 11/1999, de 21 d'abril, de

modificació de la L1ei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local ,

HE RESOLT:

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte pel servei de la prestació de la ruta 15 del servei de

transport adaptat "porta a porta", a I'empresa MARCEL XAMPENY CABANAS amb NIF

38785170 V, per import de 15.631,00 exempt d'IVA.

SEGON.- DONAR DE BAIXA L' AUTORITZAT de la despesa plurianual máxima de 59 .765,32 €,

sense IV A, corresponent a I'aprovació del Plec de clausules administratives particula rs i

econ órnlques i el de prescripcions tecniques per a I'adjudicació per procediment negociat sense

publicitat del contracte per a la prestació de la ruta 15 del servei públic de Transport Adaptat

" porta a porta" amb cárrec a I'aplicació pressupostária 404.233.22706 de l pressupost de



despeses vigent la prevista en funció de les possibles prorrogues, segons s'indiquen a

continuació:

totals anualitats aplicació

Exercicis pressupostaries A pressupost

Nov 2011 - des 2011

Gen 2012 - des 2012

Gen 2013 - des 2013

Gen 2014 - oct 2014

Totals

3.254,77
19.593,70

19 .985,57

16 .931,29

59.765,32

404.233.22706

A determinar

A determinar

A determinar

TERCER.- AUTORITZAT I DISPOSAR la despesa plurianual m áxima de 15.631,00 C. sense IVA,

corresponent a I'adjudicació del contracte per a la prestació de la ruta 15 del servei púb lic de

Tr ansport Adaptat " porta a porta" que es tar á efectiva amb c árrec a I'ap licació pressupost ária

404 .233. 22706 del pressupost de despeses vigent i la prevista en funció de les possibles

prorrogues, segons s'indiquen a continuació :

Exercicis

totals anualitats

pressupostaries A aplicació pressupost

Nov 2011 - des 20 11

Gen 201 2 - oct 2012

Total s

2.605,17

13 .025,83

15 .631,00

404.233 .22706

A determinar

QUART.- PUBLICAR-HO al perfil del contractant de la corporació, i NOTIFICAR-HO a I'empresa

adj udicatar ia per al seu conei xement i als efectes que, d'acord amb I'articl e 140 de la L1ei

30/ 2007 de Contractes del Sector Públic, en el termin i de 15 dies hábils a comp ta r des de la

not if icac ió, se celeb ri en document admin istratiu el respect iu contracte .

CINQUE.- FACULTAR al President del Consell Comarcal del Mar esm e per a la signatura de

I'esmentat contract e i de quants documents siguin necessaris.

o a la resta de Iicitadors, per al seu cone ixement i efec tes escaients.


