Res: 2020/130
R/N:02/FFR/pa (Núm. Exp: 2019/330)

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a contractació d'una ambulància de tipus B per desplaçar un alumne des de
Roses al Centre d'educació especial Mare de Déu del Mont, de Vilafant, ruta 44R1.- Pròrroga del
contracte.Fets
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió de data 3 de setembre de
2019, va adjudicar el contracte del servei de transport escolar sanitari d'una ambulància de
tipus B per desplaçar un alumne de Roses al Centre d'educació especial Mare de Déu del Mont
de Vilafant, a favor de l’empresa TRANSPORT SANITARI

DE CATALUNYA, SLU, amb CIF

B62003280, per un preu unitari de 191,61 €/dia IVA Exempt.
El contracte es va formalitzar en data 10 de setembre de 2019 i el seu termini d’execució era
des del 12 de setembre de 2019 fins al al 22 de juny de 2020, amb possibilitat de pròrroga per
al curs 2020/2021.
En data 22 de juny de 2020 finalitza el termini d’execució del contracte.
La cap de l’àrea de Cultura i Ensenyament ha emès informe de data 7 d’abril de 2020 en el qual
proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels serveis
objecte del contracte.
Consta a l'expedient informe jurídic de data 16 d'abril de 2020
Fonaments de dret
•

•
•

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP), modificat pel Reial Decret
773/2015, de 28 d'agost.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

RESOLUCIÓ
Per tant, RESOLC:
Primer.-Prorrogar en els seus propis termes i per al curs escolar 2020/2021 el contracte
subscrit amb l’empresa TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU, amb CIF B62003280, per
a la prestació del servei de transport escolar sanitari d'una ambulància de tipus B per desplaçar
un alumne de Roses al Centre d'educació especial Mare de Déu del Mont de Vilafant (Ruta
44R1).
Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 14 de setembre de 2020 fins
al 23 de juny de 2021.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 6.706,35€, IVA exempt, per atendre les
despeses corresponents al període setembre-octubre de l’exercici 2020, amb càrrec a l’aplicació
35.3262.22799 del pressupost vigent.
I, per a l’exercici 2021, una despesa màxima de 6.706,35€, IVA exempt, per al període
novembre-desembre de 2020 i de 20.310,66€, IVA exempt, per al període gener-juny de 2021,
de forma condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Tercer.- Informar a l’interessat que de conformitat amb la disposició addicional tercera del
Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67) modificada pel RD 465/2020, de 17 de
març (BOE núm. 73) pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la
tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels
terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si escau, les
pròrrogues d'aquest.
Quart.- Sotmetre la present resolució a la ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que se celebri.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
La presidenta,

En dono fe
La secretària,

Sònia Martínez Juli

Cristina Pou Molinet
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