
Santiago Pérez i Olmedo, secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme, 

 

CERTIFICO: Que en la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 8 de març 

de 2016, s’ha aprovat, entre d’altres, l’acord que resulta del tenor literal següent: 

 

“Vist que el passat 26 de maig de 2014 es va subscriure el contracte administratiu per a la cobertura 

del Lot TAI del servei de transport adaptat, amb el GRUP LA PAU, SCCL, amb CIF. F08828493, i el 

Consell Comarcal del Maresme, per una vigència d’un any, d’acord amb allò previst a l’art. 177.2 del 

TRLCSP, 

 

Vist als efectes de la clàusula 22.1 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la 

licitació, sobre modificació del contracte subscrit amb l’empresa operadora, 

 

Vist que aquest Consell Comarcal, mitjançant escrit de data 19 de febrer de 2016, va comunicar la 

seva voluntat de modificació de l’esmentat contracte al president del Grup La Pau, SCCL, registre de 

sortida núm. 474 de data 22 de febrer de 2016, 

 

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Educació i TAD, amb el vistiplau de la gerència d’aquest Consell 

Comarcal, de data 23 de febrer de 2016, de proposta de modificació de l’esmentat contracte, fins a 

final del curs escolar 2015/2016, per tal de cobrir el servei d’acompanyament dels dos alumnes de 

l’escola l’Arboç, que necessiten d’un servei especial per poder assistir al centre ateses les seves 

discapacitats, 

 

Vist el document de retenció de crèdit número 201600002568 de data 1 de març de 2016,  

 

Vist l’informe de Secretaria del Consell Comarcal del Maresme, de data 25 de febrer de 2016, 

 

Atès l’art. 303 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,  

 

Atès l’art. 228 i ss. del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 

de juny,  

 

Atesa la delegació de competències plenàries en matèria de contractacions efectuada a la Comissió 

Permanent del Ple en sessió extraordinària i urgent de 31 de juliol de 2015 (BOPB número 

022015020193 de 12 d’agost de 2015 i en el DOGC número 6931, de 10 d’agost de 2015), 

 

Havent estat informat favorablement en la Comissió informativa de Benestar Social, Cultura, Consum 

i Salut Pública de 8 de març de 2016, 

 

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

 

ACORDS: 

 

 

PRIMER.- APROVAR la modificació del contracte subscrit en data 26 de maig de 2014 amb l’empresa 

GRUP LA PAU, SCCL. amb CIF. F08828493, per a la cobertura de la ruta 17 del  Lot TAI del servei de 

transport adaptat, amb l’objectiu de cobrir el servei d’acompanyament dels dos alumnes de l’escola 

l’Arboç, que necessiten d’un servei especial per poder assistir al centre ateses les seves discapacitats, 

fins a final del curs escolar 2015/2016.  



 

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR l’import de 3.821,40.-€ corresponent a la modificació del 

contracte subscrit amb l’empresa GRUP LA PAU, SCCL. amb CIF. F08828493, a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 404.23142.22706 del pressupost vigent. 

 

TERCER.- INSTAR a l’empresa GRUP LA PAU, SCCL. perquè constitueixi un total de 191,07.-€, en 

concepte d’adaptació de la garantia definitiva a la modificació contractual operada, com a requisit 

previ a la formalització de l‘annex contracte en el document administratiu escaient. d’acord amb 

l’article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic, així com  a que, un cop l’annex al contracte estigui 

formalitzat, fer efectiva la liquidació que li serà tramesa pel Consell Comarcal del Maresme, en 

compliment del que preveu el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen dita 

contractació.  

 

QUART.- FACULTAR al President del Consell Comarcal del Maresme per a la signatura de la 

modificació del contracte i de quants documents siguin necessaris per a l’execució del precedent 

acord. 

 

CINQUÉ.- NOTIFICAR de la present modificació contractual a l’empresa GRUP LA PAU, SCCL,  per al 

seu coneixement i efectes. 

 

SISÈ.- DONAR TRASLLAT de la present modificació contractual al Servei de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya.  

 

SETÈ.- DISPOSAR la publicació d’aquest acord al Perfil del contractant de la Corporació i comunicar-

ho al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la inscripció, de les dades bàsiques d’aquest 

contracte, d’acord amb el que preveu l’article 333 del TRLCSP.” 

 

I perquè així consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del president, a l’empara 

de l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 

amb la reserva del text definitiu que resulti de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent 

del Ple de data 8 de març de 2016, a Mataró, a 9 de març de 2016. 

 
Vist i plau 

El President 

 

 

 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa 

 

 

 

 

 

 


