ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE PALAMÓS,
CALONGE I VALL-LLOBREGA DE 9 DE MAIG DE 2019

CLARA MAYMÍ LADRÓN, secretària de la Mancomunitat de Municipis de Palamós, Calonge
i Vall-llobrega,
CERTIFICO:
Que l’Assemblea General, en sessió tinguda en data 9 de maig de 2019, va prendre, entre
altres, i a reserva dels termes definitius que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, el
següent acord:
4.- Acord d’aprovació de l’estructura de costos del servei de transport de viatgers
(Exp. 7/2018).
Atès que la Mancomunitat de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega està preparant la
licitació del servei de transport de viatgers amb dues línies urbanes que transcorren
íntegrament pels municipis respectius de Palamós i Calonge i Sant Antoni.
Atès que en els plecs de clàusules administratives particulars i en els plecs de prescripcions
tècniques d’aquesta licitació cal incorporar una fórmula de revisió de preus ja que es preveu
que la durada del contracte serà superior a cinc anys, tenint en compte el període de
recuperació de les inversions, fet que es justificarà adequadament d’acord amb allò que
disposa l’apartat 4 de l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP), i ateses dels característiques del servei.
Atès que l’article 103 LCSP estableix que, prèvia justificació a l’expedient, i de conformitat
amb el que determina el Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, la revisió periòdica i
predeterminada de preus només es podrà dur a terme, entre d’altres, en els contractes en els
que el període de recuperació de la inversió sigui igual o superior a cinc anys.
Atès que l’apartat 6 de l’article 9 del Reial decret 55/2017 determina que quan per un
determinat contracte no existeixi fórmula tipus aprovada pel Consell de Ministres, l’òrgan de
contractació justificarà el compliment del principi d’eficiència i bona gestió empresarial
d’acord amb el que disposen els apartats 7 i 8 del citat precepte.
Atès que l’apartat 8 de l’article 9 del Reial decret 55/2017 estableix que pels contractes amb
un preu inferior a cinc milions d’euros l’òrgan de contractació sol·licitarà a cinc operadors
econòmics del sector la remissió de la seva estructura de costos i elaborarà una proposta
d’estructura de costos de l’activitat, que s’haurà de sotmetre al tràmit d’informació pública per
un termini de vint dies amb caràcter previ a l’aprovació dels plecs.
Atès que s’ha sol·licitat l’estructura de costos a cinc operadors econòmics del sector.
Vista l’estructura de costos del servei, elaborada per l’enginyer tècnic municipal de
l’Ajuntament de Palamós, en base a la informació rebuda de l’estructura de costos
d’operadors econòmics del sector.
S’adopta el següent
ACORD
Primer.- Aprovar l’estructura de costos del servei de transport de viatgers amb dues línies
urbanes que transcorren íntegrament pels municipis respectius de Palamós i Calonge i Sant
Antoni.
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Segon.- Sotmetre l’estructura de costos del servei a informació pública pel termini de vint
dies, mitjançant anuncis a inserir al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis electrònic de la Mancomunitat, per tal que els
interessats puguin presentar al·legacions.
En cas que es formulin al·legacions l’òrgan de contractació valorarà la seva acceptació o no
de forma motivada en la memòria.
Tercer.- Comunicar, a efectes informatius, al Comitè Superior de Preus de Contractes de
l’Estat i al Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya l’estructura de
costos que s’inclogui en els plecs, en compliment d’allò que disposa l’article 9.8 Reial decret
55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de
desindexació de l’economia espanyola.
I perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui estenc aquest
certificat amb el vistiplau del president,
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