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DECRET

Expedient relatiu a la contractació menor del servei de transport
extraordinari del Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Rafael per a
l'any 2019

Fets

1. L’Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà ha iniciat la tramitació de la la
contractació menor del servei de transport extraordinari del Col·legi Públic
d'Educació Especial (CPEE) Sant Rafael per a l'any 2019.
El CPEE Sant Rafael de la Diputació de Tarragona organitza, per al seu
alumnat, activitats fora del centre, com equinoteràpia, horticultura o natació
entre d'altres, així com diferents sortides pedagògiques i colònies. D'aquesta
manera es necessària la contractació del servei de transport per a tots
aquests desplaçaments que s'hauran de fer en autobusos que poden
incloure o no seients adaptats.
El pressupost màxim de licitació ascendeix a 13.588,30 € (IVA inclòs),
import que s'ha establert d'acord amb els preus de mercat d'aquests tipus
de serveis de transport.
2. El responsable del contracte ha redactat el Plec de condicions que han
de regir aquesta contractació.
3. A la licitació d’aquest contracte menor, publicat en el Perfil del
Contractant de la Diputació de Tarragona en data 5 de desembre de 2018,
va concórrer l'empresa Autocars NIKA, SL, presentant la documentació
especificada al Plec de condicions i l'oferta econòmica amb els preus
unitaris que es detallen en el següent quadre:
Itineraris

Preu unitari ofertat
(IVA no inclòs)

1. Itinerari Piscina-Minibús.
CPEE Sant Rafael-instal·lacions esportives, activitat natació de Tarragon ciutat
(Club Natació Tarraco). (Anada i tornada). Minibus per a 20 persones aprox. Des
del 24 de gener al 23 de maig de 2019.

65,42
€

2. Itinerari Equinoteràpia i activitats d’horticultura al Catllar i Tamarit
Minibús.
CPEE Sant Rafael-El Catllar-equinoteràpia-iTamarit. (Anada i tornada). Minibús
per a 22 persones amb seient normal i possibles ancoratges, aprox. Des del 23
de gener al 22 de maig de 2019.

95,26
€

3. Itinerari de dos torns de colonies.
CPEE Sant Rafael–Espluga de Francolí. Colònies petits. Anar i tornar dos dies,
40 persones, aproximadament.
Possibilitat d’ancortges.

CPEE Sant Rafael-PuigReig (Barcelona), Colònies grans. 50 persones,
aproximadament. Parades per esmorzar i/o dinar.

475,39€

704,56€

4. Itinerari Tarragona Ciutat o municipi.
Trajectes a Tarragona ciutat o municipi per a assistència a activitats
pedagògiques en vehicles amb ancoratges i PMR (d’1 a 6 ancoratges per
vehicle). Anar i tornar. Autobús de mida per a 50/60 places aprox., tenint en
compte que amb ancoratges es perden seients.

86,85
€

5. Itinerari Tarragona Ciutat o municipi.
Trajectes a Tarragona ciutat o municipi per a assistència a activitats
pedagògiques en vehicles sense ancoratges.(Anar i tornar) Bus normal aprox. 50
/60 places.

81,04

6. Itinerari Tarragona ciutat o municipi (minibús).
Trajectes a Tarragona ciutat o municipi per a assistència a activitats
pedagògiques en vehicles amb ancoratges i PMR. Anar i tornar. Minibús.

74,75
€

7. Itinerari Tarragona ciutat o municipi (minibús).
Trajectes a Tarragona ciutat o municipi per a assistència a activitats
pedagògiques en minibús. Anar i tornar.

69,51
€

8. Itinerari Tarragona/Catalunya, radi fins a 50km.
Trajectes a diferents localitats per Tarragona província/Catalunya per
assistència a activitats pedagògiques, en vehicles amb ancoratges i PMR (D’1
a 6 ancoratges per vehicle). Anar i tornar. Autobús de mida per a 50/60 places
aprox. tenint en compte que amb ancoratges es perden seients. Possible
destinació prevista: Port Aventura.

265,51€

9. Itinerari Tarragona/Catalunya, radi fins a 50km.
Trajectes a diferents localitats per Tarragona província/Catalunya per assistència
a activitats pedagògiques, en vehicles sense ancoratges.Bus normal aprox.50/60
places. Possible destinació prevista: Reus i Port Aventura.
10. Itinerari Tarragona/Catalunya, radi fins a 50km. Minibús.
Trajectes anar i tornar amb diferents parades en un dia, a localitats de Tarragona
província/Catalunya per assistència a activitats pedagògiques, en vehicles sense
ancoratges. Minibús aproximadament 25 persones. Possibles destinacions
previstes: Cambrils/Santa Oliva.

251,76€

246,67€

11. Itinerari Tarragona/Catalunya, radi fins a 100km.
Trajectes anar i tornar o amb diferents parades en un dia, a localitats per
Tarragona província/Catalunya per assistència a activitats pedagògiques, en
vehicles sense ancoratges. Bus Normal,aprox.50/60 places.
Possibles destinacions previstes: Lleida: Centre de Fauna Vallcalent.

360,56€

12.ItinerariTarragona/Catalunya, radi fins a 100km. Minibús.
Trajectes anar i tornar o amb diferents parades en un dia, a localitats per
Tarragona província/Catalunya per assistència a activitats pedagògiques, en
vehicles sense ancoratges. Minibús,aprox.25 persones.
Possibles destinacions previstes: Barcelona, Vilafranca, Pinell de Brai.

336,98€

4. En data 20 de desembre de 2018, el responsable del contracte, ha emès
informe tècnic de valoració d'ofertes en el que fan constar que l'oferta
econòmica per preus unitaris presentada per Autocars NIKA, SL es
considera correcta d’acord amb el plec de condicions i ajustada als preus de
mercat.
5. S'ha comprovat que l'expedient compleix els requisits establerts a les
bases d'execució del pressupost per iniciar la seva tramitació, que no s’està
alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors amb
objecte similar que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000,00 €
(IVA exclòs) de valor estimat.

Fonaments de dret
1. Aquest contracte pel seu import es pot qualificar de menor, segons el que
estableix l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
2. La tramitació de l’expedient dels contractes menors es preveu a l'article
131.3 del mateix text legal i a les bases d'execució del pressupost de la
Diputació de Tarragona.
3. La base 32 de les bases d’execució del pressupost preveu la publicitat al
perfil de contractant de les licitacions dels contractes menors de
subministraments i serveis de pressupost base de licitació igual o superior a
10.000,00 € (IVA exclòs).

4. La Disposició addicional 3a de la LCSP permet la tramitació anticipada
dels contractes que hagin de començar a executar-se en l'exercici següent,
sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació
dels recursos que hagin de finançar el contracte corresponent.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la contractació menor del servei de transport extraordinari
del Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Rafael per a l'any 2019 i el plec
de condicions que la regeixen, proposada per l’Àrea del Servei
d'Assistència al Ciutadà.
Segon. Adjudicar aquest contracte a l'empresa AUTOCARES NIKA SL,
amb NIF B43288927 per un import màxim de TRETZE MIL CINC-CENTS
VUITANTA-VUIT euros amb TRENTA cèntims (13.588,30 €) IVA inclòs i
pels preus unitaris ofertats.
Tercer. Sotmetre l'adjudicació d'aquest contracte a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2019.
Quart. Autoritzar i disposar la despesa derivada d’aquest contracte amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2019-2021-326-22300, amb el número d’
operació 2018053978.
Cinquè. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei
d'Assistència al Ciutadà, per tal que d'acord amb les bases d'execució del
pressupost, efectuï la corresponent comanda o encàrrec al proveïdor.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant del president de la
Diputació.

El diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Álvaro Gisbert Segarra

