Expedient núm.: 4977-2019
Memòria Justificativa
Procediment: Contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada per
Procediment Obert
Document signat per: Cap del Departament d’Ensenyament
Que redacta el Sra. Mercè Calaf cap o tècnic del departament proposant del
contracte, amb la finalitat de donar compliment al que disposen els articles 28 i
116 de la LCSP.
Aquesta memòria inclou l’estudi de costos, un informe sobre la conveniència o no
de dividir l’objecte en lots i, en essent un contractes de serveis, un informe sobre
insuficiència de mitjans.
La memòria justificativa, així com la resta de documents si van amb annexos,
es publicaran al perfil contractant, d’acord amb el que disposa l’art. 63 LCSP.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Que es realitza a partir de l’estudi sistemàtic dels següents aspectes centrals del
procediment contractual.

La necessitat a satisfer i la seva relació amb l’objecte del contracte. La
necessitat de contractar aquest servei te causa en el conveni “Conveni de
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Baix Penedès relatiu a
la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i
del servei escolar de menjador, de 24 de maig de 2016”.
Concretament a la clàusula segona I) del conveni s’estableix: “El Consell
Comarcal, per tal de garantir la gestió d’aquest servei escolar de transport, i en
funció de la seva naturalesa, de la planificació escolar, dels itineraris
autoritzats i de l’oferta de serveis existents procedirà a prestar l’esmentat servei
d’acord amb les modalitats previstes a la normativa vigent.
Segon. Paràgraf 2 i 4.g) de l’art. 116 i art 99.7 LCSP. Descripció de l’objecte del
contracte i decisió sobre la divisió en lots
Segon. 1. Objecte del contracte
Servei de línies d'autobús escolar amb destí a escoles d'ensenyament infantil i
primària, i instituts de secundària situats majoritàriament al Baix Penedès,
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Primer. Paràgraf 1 i 4.e) de l’art. 116 i art 28 de la LCSP. Motivació de la
necessitat de realitzar el present contracte.

d’acord amb la modalitat establerta a l'art. 2.1.a) “Servei escolar de transport
discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari” establert a al Decret 161/1996,
de 14 de maig, sobre servei de transport escolar, concretat per als centres
públics d'educació infantil, primària i secundària situats majoritàriament a la
comarca. Codi CPA 2008: 49.39.12 - CPV: 60130000-8.
Amb caràcter general, els serveis que es volen contractar consisteixen en
atendre el servei de transport escolar dels menors d’edat dins del període lectiu
escolar, i per tal d’implementar polítiques d’integració de la vida laboral i
familiar, així com servir de mesura per facilitar l’escolarització dels alumnes.
Aquest servei no pot ser prestat pel Consell Comarcal del Baix Penedès per
mitjans propis.
Segon 2. Divisió en lots

Així doncs, per tal que resulti més eficient i el preu molt més ajustat, seria
interessant facilitar que l’adjudicatari pugues compatibilitzar el servei a les línies
amb destinació als instituts amb el servei a les línies amb destinació als
col·legis públics. Però aquesta és una situació “de facto”, que no permet
formalitzar-se contractualment donat que la creació, modificació o supressió de
línies no es fa amb el criteri de cercar la màxima eficiència, sinó per atendre les
necessitats canviants de les escoles. En la mesura en la que s’estableixin lots
es fa molt més complicada la compatibilització entre serveis i el preu
s’incrementaria notablement. Les “rutes enllaçades” són aquelles que permeten
a l’empresa, per horari i situació, realitzar el servei un darrera d’altre (L + LP),
sense solució de continuïtat. Això estalvia costos a l’empresa de manera
notable. Si es fessin 35 lots, per definició, no hi ha línies enllaçades. El mateix
passaria si es fessin dos lots per tipologia de línies. Si s’optés per una barreja
de línies L - Ln, no es pot assegurar a l’empresari que aquest efecte d’estalvi es
mantindrà, perquè les línies poden variar durant el curs escolar i de curs a curs.
Així mateix, l’establiment de lots implicarà costos per la repetició de tasques de
coordinació, que a més serien menys eficients per pèrdua d’escala. Així mateix
tasca de supervisió i control, a càrrec del Departament responsable del Consell
Comarcal, seria més complexa amb haver-se de relacionar amb una pluralitat
d’empreses. Concretament, es fa referència a no multiplicar el nombre de
personal de coordinació, de minimitzar els costos interns pel Consell Comarcal
de control dels adjudicataris i de possibilitat d’augmentar el nombre de “rutes
enllaçades” i no haver de pagar indemnitzacions per anul·lació de línies
conseqüència de les necessitats canviats de les escoles.
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2.2.1 L’art. 99.3.b) de la LCSP estableix un motiu per no dividir en lots l’objecte
del contracte. Diu: El fet que, la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultés la correcta execució
del mateix des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a la correcta
execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l'objecte del mateix, en
implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions,
qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució
per una pluralitat de contractistes diferents. Haurà d’estar justificat degudament
en l'expedient.

L’anterior taula d’IDESCAT exposa que la renda familiar disponible del Baix
Penedès és la cinquena més baixa de Catalunya, que tant sols arriba al 78%
de la mitjana catalana, molt allunyada del 95% de l’Alt Penedès que cita la
recurrent, En la mateixa línia, l’estudi “Índex FEGP 2019, 14 edició” 1, en el que,
a més, es pot comprovar la tendència negativa de les dades del Baix Penedès
en els darrers anys, passant al 2018 a ser la quarta més baixa de Catalunya
(39 sobre 42 posicions). A més cal recordar que el Baix Penedès és una de les
comarques no metropolitanes major receptora de població immigrada
1 Ambdós estudis es poden consultar a https://www.idescat.cat/pub/aec/941 i
https://www.fegp.cat/indicadors_pdf/index19.pdf
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Essencialment és basa, en la necessitat que te aquesta administració
d’obtenir un preu altament eficient en el conjunt del servei, atès el sistema
de finançament tant ajustat de que disposa (pateix) i, finalment, evitar al màxim
traslladar tarifa als usuaris. En depèn d’abast del servei. Començant pel darrer
punt, cal recordar que el Baix Penedès és, lamentablement, una de les
comarques amb una de les rendes per càpita més baixes de Catalunya,
concretament la cinquena més baixa. També convindria recordar que estem
davant un servei complementari (facilita l’accés) a un dret fonamental qui
és el de l’educació en les etapes obligatòries.

estrangera, la qual cosa implica un augment de les necessitats socials, entre
d’altres les vinculades al servei públic de l’educació.
Amb aquests antecedents resulta obvi que la possibilitat teòrica (fins a 4’- €) de
traslladar cofinançament als usuaris no és gens realista. El Consell es manté
en la banda mínima permesa per la Generalitat: 1,5 € / persona i dia (2 viatges)
2
.
Si el Consell Comarcal augmentés aquesta taxa, és més que previsible que el
nombre de baixes que es produirien en el servei no compensaria en absolut els
increments, a banda de crear un problema social de primer ordre. Fixi’s en
l’addenda que el concepte “recaptació prevista” està descomptant -103.250 €
de l’aportació financera de la Generalitat.

El preu que el Consell Comarcal pagarà a l’adjudicatari, és el mateix en
ambdós casos, atès que el servei produït és força equivalent (difereix en el
2 Generalitat, Dept. d’Ensenyament: «Criteris per a l’elaboració de la proposta de finançament i
la gestió dels serveis de transport i menjador escolar, per al curs 2019-19» (la darrera), punt 2.3
“Transport no obligatori”
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El servei de transport escolar agrupa dos conjunts de línies, les anomenades
“Ln”, que tenen per destí els instituts de la comarca, i les anomenades “LPn”,
que tenen per destí col·legis públics. O en terminologia de la Generalitat de
Catalunya, Serveis obligatoris (alumnes que hagin d’escolartizat-se fora del seu
municipi, les línies connecten diversos municipis) i no obligatoris (alumnes
escolaritzats en propi municipi de residència, servei intramunicipal), que en la
seva gran majoria es corresponen, respectivament, amb els dos grups de línies
anomenades adés.

nombre de km recorreguts, que en cap cas ha de superar el 45 minuts de
trajecte) i pren com unitat diferencial la tipologia de vehicle.
Però el finançament que rep el Consell Comarcal per part de la Generalitat
(Departament d’Ensenyament) es totalment diferent en ambdós casos,
com s’ha pogut veure més a munt a la proposta de finançament (addenda al
Conveni), amb dues característiques importants, que l’import total del transport
no obligatori (343.020,- €) és limitatiu i està bloquejat des de fa anys, així com
el nombre total de línies LP, fixades també des de fa anys en dotze línies.
No es pot assegurar al 100% que no hi haurà canvis en les línies objecte del
concurs, per la naturalesa mateixa del servei escolar. De fet, és pot assegurar
tot el contrari. Així en el termini escàs de cinc mesos ja ha variat diversa
tipologia de línies (tipus d’autobús que li dona servei) i s’ha afegit una línia més.

2.2.2 Això no obstant, la resolució del Tribunal Català de Contractes, en la seva
resolució 272/2019, de 30 de juliol, diu literalment: «Certament, i sense
prejutjar altres raons millors de la lotització, de la lectura de la memòria
justificativa i del PCAP, es comprova que no consten les raons concretes per
les quals l’òrgan de contractació no ha procedit a dividir el contracte amb lots
ateses les particularitats, l’heterogeneïtat i la incidència de les diferents rutes
que inclou aquest contracte, més enllà d’aspectes relatius a l’eficiència,
funcionalitat i coordinació del servei. Tal i com està configurat el contracte, i
d’acord amb la normativa estudiada, ni la memòria justificativa ni el PCAP no
contenen raons necessàries concretes que motives aquesta no-divisió, tenint
en compte l’impacte final d’aquest sector, que no es pot obviar que pot atraure
la participació de les PIME, si els resulta d’interès.»
2.2.3 Doncs, des de la discrepància, es proposa dividir el contracte en dos lots,
prenent com a criteri de divisió el destí d’aquestes línies i el seu caràcter
d’obligatori o no obligatori per l’Administració educativa. Així resulten 2 lots:



Transport escolar col·lectiu obligatori secundaria (Lot 1), que es
corresponen amb l’apartat 5.1 del PPTP, amb 23 línies.
Transport escolar col·lectiu no obligatori infantil i primària (Lot 2), que es
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Finalment, convé recordar que el Síndic s’ha dirigit moltes vegades al Consell
Comarcal demanant que, no tant sols els serveis d’Educació obligatòria quedin
coberts, sinó que en la mesura que es pugui (és a dir, sense un finançament
específic, com ja s’ha vist) s’atengui als alumnes desplaçats de batxilletat i FP,
objectiu que aquest Consell Comarcal comparteix plenament i que fins ara ha
pogut donar compliment. Per totes, la comunicació de 31 de maig de 2014: “el
Síndic reitera la necessitat que el Consell Comarcal del Baix Penedès, que
coordinadament amb el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
(...), trobi una solució a la problemàtica plantejada per la persona
interessada, a fi de garantir que l’esmentada alumna pugui accedir al
servei de transport escolar per cursar amb normalitat i en igualtat
d’oportunitats els ensenyaments de batxillerat” (la negreta és del Síndic).

corresponen amb l’apartat 5.2 del PPTP, amb 12 línies.
Pels motius anteriorment explicats, no es disposa, ans el contrari, de cap motiu
que justifiqui la limitació del nombre de lots als que un candidat pot presentar
oferta, ni el nombre de lots que poden ser adjudicats a un licitador. Així mateix, i
donat que és del tot evident que hi ha economies d’escala (línies enllaçades i
despeses de coordinació, com a mínim), els plecs preveuran la possibilitat de
presentar oferta integradora i es donarà estricte compliment al que disposa l’art.
99.5 de la LCSP.
Tercer. Paràgraf 3 de l’art. 116 LCSP. Incorporacions a l’expedient.
 Plecs de clàusules administratives particulars, que redactarà la unitat de
contractació de Secretaria General
 Plec de prescripcions tècniques, que redactarà el Departament
responsable de la contractació
 Certificat de crèdit pressupostari adequat i suficient, que emetrà la
Intervenció General
Quart.
Paràgraf 4.a) de l’art. 116 LCSP. Elecció dels procediments
d’adjudicació3.

Hi ha sis procediments d’adjudicació inclosos a les Directives de 2014,
preveient que l’adjudicació es realitzarà ordinàriament pel procediment obert o
restringit (131.2 LCSP). Per contra, per aplicar qualsevol dels procediments
extraordinaris serà necessari estan en presència de les causes habilitants
específiques (131.2.2a LCSP). Aquest són:





Procediment de licitació amb negociació: art. 167 LCSP
Negociació sense publicitat: art. 168 LCSP
Diàleg competitiu: art. 172 i 167 LCSP
Associació per a la innovació: art. 177 a 179 LCSP

Així mateix, l’art 131, paràgrafs 3 a 5 de la LCSP, preveu una sèrie de regles
3 Dra. María Hernando Rydings “Procedimientos de contratación y su
incidencia en las entidades locales”. A “Anuario de Gobierno Local 2018”, dirigit
pels Drs. Tomàs Font Llovet i Alfredo Galán Galán. IDP i FDGL,
Barcelona-Madrid, 2019.
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El procediment escollit és l’obert ordinari. Aquesta elecció es basa en l’anàlisi
sistemàtic que segueix dels procediments regulats al Llibre Segon, Títol I,
Capítol I, Secció Segona, art. 156 a 182 de la LCSP, que són els aplicables a
les contractacions que realitzen les entitats Administració Pública (art. 3.2
LCSP), en relació a les obres, subministraments, serveis, concessions d’obra i
concessió de serveis que licitin. La concreció de la forma en que hauran
d’utilitzar-se els procediments, així com els supòsits especials que exoneren la
seva aplicació estan previstos a l’art 131 LCSP.

especials que excepcionen l’aplicació dels procediments d’adjudicació. Aquest
són:
 Contractes menors.
 Prestació d’assistència sanitària en els supòsits d’urgència.
 Concurs de projectes.
Analitzem-los:
Procediment obert. Regulat als articles 156 a 159 LCSP. El legislador el
configura com a procediment ordinari per la seva simplificació i eficiència. A
partir de llindars econòmics determinats, estableix una tramitació ordinària, una
de simplificada i una final de simplificada de menor quantia o supersimplificada.
Pretén conjuminar agilitat, transparència i publicitat.
En esquema:
Procediments ordinaris per a contractar
Obert
- Variant de subhasta
- Ordinari
electrònica
- Simplificat
- Simplificat de menor quantia
Procediments especials per a contractar
Licitació amb negociació
Diàleg Competitiu
Procediment negociat (Sense publicitat)
Associació per a la Innovació
Contracte Menor
Concurs de projectes
Sistemes de millora de gestió
Sistemes dinàmics d’adquisició
Acords Marc
Centrals de Contractació

Restringit

Pel seu llindar econòmic i inclusió o no en el llistat d’objectes contractuals de
l’annex IV de la Llei, pot esdevenir sotmès a la regulació harmonitzada
(SARHA) o no tenir aquesta subjecció. El principal efecte és la publicitat
comunitària en el primer dels casos (art. 156.2 LCSP), i els terminis de
presentació de proposicions, que a partir d’un inicial no inferior a 35 dies, es
poden reduir en funció d’una sèrie de circumstàncies (publicitat prèvia, urgència
o tramitació electrònica), fins arribar a un mínim de 15 dies, mentre que en els
no SARHA el termini mínim serà de 15 dies, llevat els d’obra i concessions que
serà de 26 dies. Ambdós es publicaran al perfil contractant. L’adjudicació (art.
158) tindrà lloc en un termini màxim de 15 dies a partir de l’obertura de
proposicions si l’únic criteri de selecció és el preu i de 2 mesos en cas de
pluralitat de criteris. En aquest segon cas, hi haurà una mesa de contractació
com a òrgan competent per qualificar la documentació presentada i formular la
proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació. També es regula que els
licitadors presentaran la documentació en arxius i sobres (electrònics) separats,
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Quart. 1. Procediment obert en modalitat ordinària.

que seran valorats seqüencialment, primer els que hagin de ser avaluats per
judicis de valor (a partir dels informes que rebi la Mesa, que podem ser venir
d’un comitè d’experts -quan els punts criteris atorgats a valoració per judici de
valor siguin majoritaris, resultant vinculant l’informa per la Mesa- o dels serveis
tècnics i/o d’organitzacions externes socials i representatives, amb caràcter no
vinculant per la mesa, que exercirà judici crític) i, posteriorment, els que ho
siguin per aplicació directa de fórmules matemàtiques. L’apertura de l’oferta
econòmica es realitzarà en acte públic, llevat que s’utilitzin mitjans electrònics
en la licitació (art. 157.2 i 4 LCSP).

L’objectiu del legislador es reconduir els contractes que anteriorment
s’adjudicaven pel procediment negociat sense publicitat. Pretén ser àgil sense
oblidar publicitat que a l’anterior li mancava. Pot ser utilitzar quan no
s’ultrapassa el llindar de valor estimat de contracte, definit a l’art. 101 LCSP, de
2 milions d’€ en contractes d’obra i 100.000 € en serveis i subministraments.
Per tant, no seria aplicable als contractes de concessió. Pel que fa als criteris
d’adjudicació s’exigeix que els avaluables per judici de valor no ultrapassin el
25%, llevat de prestacions de caràcter intel·lectual (i la LCSP considera que els
d’enginyeria, arquitectura i consultoria ho són), en que es pot arribar al 45%. La
publicitat es farà per mitjà del perfil contractant de l’òrgan i el termini de
presentació de proposicions no serà inferior a 15 dies en serveis i
subministraments i 20 dies en obres. La tramitació segueix, amb regla general,
amb la particularitat “d’exigir” inscripció en el ROLECSP / REELI, com a “gran”
estratègia per agilitzar la comprovació solvència econòmica financera i tècnica
professional, amb el límit de no perjudicar la concurrència. En aquest sentit la
JCCPE demana una aplicació flexible d’aquest requisit. A Catalunya, via
aplicació del DL 3/2016, de 31 de maig, art. 8.d), amb els límits VEC d’1 milió
per obres i 100.000 € per serveis i subministraments, l’exigència d’inscripció al
REELIC en els plecs és una possibilitat, no una obligació. En quan a les
garanties no procedeix la constitució de garantia provisional. Caldrà constituir la
mesa igual que el procediment ordinari, ara reduïda a 4 persones (president,
secretari de la mesa, assessoria jurídica i control econòmic-pressupostari, art.
326.6 LCSP). Si hi ha criteris valorables per judici de valor, la mesa incorporarà
-sense més tràmit- la valoració que li facin els serveis tècnics, en un termini no
superior a 7 dies (art. 159.4.e). Finalment es preveu un sistema per agilitar
l’adjudicació, en el sentit que la proposta de la mesa a l’òrgan es farà una
vegada aquesta hagi comprovat la no existència de presumpció d’anormalitat (o
hagi estat salvada en el corresponent informe), l’acreditació de la solvència
econòmica i tècnica, la constitució de la garantia i altre documentació, si fos el
cas (per exemple: assegurances, compromís de mitjans adscrits, etc.). La
declaració d’urgència en aquest procediment no redueix els terminis mínims
legals. Les llacunes legals s’integraran a partir del procediment obert ordinari
Quart. 3. Procediment obert simplificat de menor quantia. Regulat a l
paràgraf 6è de l’art. 159 LCSP.
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Quart. 2. Procediment obert simplificat. Regulat a l’art. 159 LCSP.

Pot ser utilitzar quan no s’ultrapassa el llindar de valor estimat de contracte,
definit a l’art. 101 LCSP, de 80.000 € en contractes d’obra i 35.000 € en serveis
i subministraments, a excepció dels que tinguin per objecte prestacions de
caràcter intel·lectual (en el sentit que la LCSP li dona a aquest concepte). En
aquest procediment es redueix encarà més el termini de presentació de
proposicions, establert en 10 dies, reduïbles a 5 hàbils si es tracta de béns
disponibles en el mercat (entenen béns que no s’hagin de fabricar
expressament). També s’eximeix als licitadors d’acreditar solvència econòmica i
tècnica. Malgrat que un mínim sentit de prudència ens hauria de portar a
comprovar-la en el cas de l’adjudicatari. Els criteris d’adjudicació es limiten als
valorats per fórmules matemàtiques, amb exclusió dels valorats per judici de
valor. Es presentarà un únic sobre o arxiu electrònic. No es constituirà mesa,
sinó que l’òrgan de contractació, amb el suport de la unitat tècnica de
contractació (adscrita a la Secretaria) i mitjançant un “dispositiu informàtic” (un
full de càlcul) procedirà a la valoració, que no es farà en acte públic. No
s’exigirà garantia definitiva i la formalització es pot realitzar per l’acceptació del
contractista de la resolució d’adjudicació. Les llacunes legals s’integraran a
partir del procediment obert simplificat i de l’ordinari.
Quart. 4. Procediment restringit.



Obligatori (art. 131.2.2n LCSP): En la licitació de contractes de
concessió de serveis, l’objecte dels quals estigui entre els recollits a
l’Annex IV de la Llei.



Especialment adequat per licitar els contractes de “serveis intel·lectuals
de gran complexitat”, entengui’s serveis d’enginyeria, arquitectura o
consultoria (art. 161.4 LCSP) superiors a 100.000 € de VEC (art. 159.1 a
i b LCSP “a sense contrari”).



Ordinari: Juntament amb l’obert, apareix configurat a la Llei com a
procediment ordinari d’adjudicació de contractes

El procediment restringit te dues fases clarament diferenciades. En la primera
les empreses interessades sol·liciten participar, aportant la documentació a que
fa referència l’art. 140 LCSP. Aquesta fase, que versa sobre la major solvència
econòmica i/o tècnica (requisits objectius de solvència dels articles 87 a 91) i és
competitiva, ja que té per finalitat seleccionar els candidats que seran invitats a
presentar proposicions (art 160.2 i 162.1 LCSP). El termini mínim de
presentació és de 30 dies en els SARHA, que en redueix a 10 en els NO
SARHA. Es prohibeix tota negociació dels termes del contracte amb els
sol·licitants o candidats. 160.3. De les sol·licituds rebudes, l’òrgan de
contractació distingirà, en primer lloc, entre les empreses que compleixin i les
que no compleixen els requisits objectius de solvència, descantant aquestes
darreres. Les que compleixin seran ordenades de major a menor solvència,
segons els criteris establerts als plecs per valorar-les. L’òrgan de contractació
invitarà a participar, com a mínim, a les 5 millor puntudes que compleixin. Si no
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Regulat als articles 160 a 165 LCSP, serà:

arriben a aquest número de 5, però són 2 o més (garantir competència efectiva
162.2.2) se seguirà igualment amb les que hi hagi, sense que es pugui invitar
directament a empresaris que no hagin participat en la fase de sol·licitud.
La segona fase s’iniciarà amb l’escrit d’invitació i l’obertura del termini mínim de
presentació de proposicions, que serà de mínim 30 dies en els SARHA
(reduïble per anunci previ, urgència o mitjans electrònics) i no inferior a 10 dies
en els NO SARHA (art. 164 LCSP).
L’adjudicació seguirà el procediment en el procediment obert, òbviament llevat
de la fase de classificació de la documentació (art. 165 LCSP)
Quart. 5. Procediments amb negociació (Art. 166 a 171 LCSP)
Caracterització i delimitació de matèria objecte de negociació: Art166 LCSP. En
els procediments amb negociació l'adjudicació recaurà en el licitador
justificadament triat per l'òrgan de contractació, després de negociar les
condicions del contracte amb un o diversos candidats. En el plec de clàusules
administratives particulars es determinaran els aspectes econòmics i tècnics
que, si escau, hagin de ser objecte de negociació amb les empreses.

Les fases del procediment de licitació amb negociació són: 1 Expedient de
contractació. 2 Anunci de licitació. 3 Recepció de les sol·licituds de
participació. 4 Selecció de candidats. 5 Invitació a presentar oferta. 6
Negociació. 7 Noves ofertes finals, si escau. 8 Adjudicació. Mentre que en el
procediment negociat (sense publicitat): 1 Expedient de contractació. 2 Invitació
a participar. 3 Selecció de candidats, si escau. 4) Sol·licitud d'ofertes.
5)Recepció d'ofertes. 6 Negociació. 7 Noves ofertes finals, si escau. 8
Adjudicació. Per tant, la diferència entre ambdós procediments és que la
licitació amb negociació es publica un anunci al perfil contractant mentre que el
procediment negociat sense publicitat es convida directament a les empreses a
participar. En tots dos procediments ha desaparegut, com a important novetat,
el supòsit basat en la quantia del contracte
Quart. 6. Procediment de diàleg competitiu (Art. 172 a 176 LCSP)
Els procediments ordinaris (obert i restringit) s'aplica quan els plecs defineix
prèviament l'objecte del contracte. Per contra el diàleg competitiu està pensat
per contractes complexos en què la solució (objecte) no es defineix per
endavant.
Es distingeixen tres grans fases:
1. Selecció de les empreses
2. Selecció de la solució, opció, objecte
3. Selecció de l'oferta ( Adjudicació)
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Els procediments de negociació i supòsits d’aplicació:
 Procediment de licitació amb negociació: art. 167 LCSP
 Negociació sense publicitat: art. 168 LCSP

La taula especial de diàleg competitiu (Art 327 LCSP) dirigeix un diàleg amb els
candidats seleccionats, prèvia sol·licitud d'aquests, a fi de desenvolupar una o
diverses solucions per a les seves necessitats i que serviran de base a la
presentació de les ofertes pels candidats triats. Es poden aplicar
compensacions econòmiques als participants.
Les fases del procediment de licitació del diàleg competitiu són: 1 Expedient de
contractació. 2 Anunci de licitació sol·licitant candidats. 3 Selecció de candidats
a participar en el diàleg. 4 Invitacions a participar en el diàleg. 5
Desenvolupament del diàleg. 6Tancament del diàleg amb la solució
seleccionada. 7 Invitació a presentar oferta a tots els participants en el diàleg. 8
Recepció i valoració de les ofertes. 9 Adjudicació.
Quart. 7. Associació per a la Innovació (Art. 177 a 182 LCSP)

Els contractes que s'adjudiquin es regiran:
 En la fase de recerca i desenvolupament, per les normes que
s'estableixin reglamentàriament i pels plecs; supletòriament, per les
normes del contracte de serveis .
 En la fase d'execució, per les normes relatives a la prestació de que es
tracti (obra, servei o subministrament).
Les fases del procediment de licitació per a l’associació per a la Innovació són:
1 Expedient de contractació. 2 Anunci de licitació sol·licitant candidats. 3
Selecció de candidats. 4 Invitació a presentar els projectes de recerca.5
Recepció dels projectes. 6 Negociació, tret que s'exclogui en el plec. 7
Presentació dels projectes finals, segons resultats de la negociació. 8
Adjudicació de l'associació (a un o diversos) en funció de la millor relació
qualitat-preu. 9 Fase de recerca i desenvolupament. 10 Adquisicions de les
obres, subministraments o serveis derivats de l'associació.
Quart. 8. Contractes menors (Art. 29, 118 i 131 LCSP)
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L'associació per a la innovació és un procediment que té com a finalitat el
desenvolupament de productes, serveis o obres innovadors i la compra ulterior
dels subministraments, serveis o obres resultants, sempre que corresponguin
als nivells de rendiment i als costos màxims acordats entre els òrgans de
contractació i els participants. Amb aquesta finalitat, en els plecs de clàusules
administratives particulars, l'òrgan de contractació determinarà quina és la
necessitat d'un producte, servei o obra innovadors que no pot ser satisfeta
mitjançant l'adquisició de productes, serveis o obres ja disponibles en el
mercat. Indicarà així mateix quins elements de la descripció constitueixen els
requisits mínims que han de complir tots els licitadors, i definirà les disposicions
aplicables als drets de propietat intel·lectual i industrial. La informació facilitada
serà prou precisa com perquè els empresaris puguin identificar la naturalesa i
l'àmbit de la solució requerida i decidir si sol·liciten participar en el procediment.
L'associació es pot crear amb un o amb diversos socis.

És, per excepció, una adjudicació directa a contractes de durada inferior a un
any, no reiterats de valor estimat inferior a 40.000 €, en el cas d’obra i 15.000 €,
en el cas de serveis i subministraments. Els contractes menors podran
adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que
compti amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint amb les normes establertes en l'article 118” (131.1)
La tramitació de l'expedient exigeix: 1. Informe de l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte. 2. Aprovació de la despesa. 3. Incorporació
de la factura, i pressupost o projecte, segons procedeixi, en els contractes
d’obra
En l'expedient es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no
ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la
xifra que consta en l'apartat primer d'aquest article. L'òrgan de contractació
comprovarà el compliment d'aquesta regla. Queden exclosos els supòsits
enquadrats en l'article 168.a).2n”
Publicitat de les adjudicacions trimestralment, en el perfil, tal com s'indica en el
Art. 63.4. LCSP
El procediment a seguir està desregulat. No hi ha procediment que condueixi a
l'adjudicació d'un contracte menor.
Cinquè. Paràgraf 4.b) de l’art. 116 LCSP. Classificació exigida als participants

Sisè. Paràgraf 4.c) de l’art. 116 LCSP. Criteris de solvència professional
econòmica i financera.
Sisè. 1. Concreció dels criteris de solvència econòmica i financera:
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera, mitjançant el
volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, referit al millor
del tres darrers disponibles, per import no inferior a una vegada i mitja al valor
anual del contracte (entengui´s del valor del lot o lots al que presenten
proposició). [art. 87 LCSP].
Sisè. 2. Concreció dels criteris de solvència tècnica i professional
La solvència tècnica s’acredita mitjançant la relació dels principals serveis o
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En els contractes de serveis no és exigible la classificació (art. 77 LCSP). En tot
cas, si un licitador desitja acreditar la seva solvència per aquesta via, la
classificació a presentar serà la següent:
 RD 1098/2001: Grup: R Subgrup: 1 Categoria: D
 RD 773/2015: Grup: R Subgrup: 1 Categoria: 5

treballs en els darrers tres anys, de característiques similars als de l’objecte del
contracte (3 primers dígits CPV). Aquesta relació s’ajustarà o eliminarà en
empreses de nova creació d’antiguitat inferior a 5 anys. També indicaran el
personal directiu i/o tècnic que es disposa per a l’execució del contracte, la
qualificació tècnica i si formen part o no de la plantilla estable de l’empresa;
descriuran succintament les instal·lacions, la maquinària, l’equip tècnic que
disposen per a l’execució del contracte; i les habilitacions directament
relacionades amb l’execució d’aquest contracte). [art. 90 LCSP].
Compromís d’adscripció de mitjans personals i materials, en els termes de l’annex
1, que hauran de ser mantinguts per l’empresa durant tota l’execució i notificada
la seva variació al Consell Comarcal.
Sisè. 3. Autoritzacions i/o habilitacions professionals. Per participar en la
licitació d’aquest contracte es requereixen:
•

•

Disposar i tenir vigent certificació UNE-EN-ISO 13816:2003 de qualitat
en serveis de transport de viatgers en carretera o l’alternativa genèrica
de qualitat 9001:2008 o similar.
Disposar i tenir vigent certificació UNE-EN-ISO 14.001:2015 de sistema
de gestió de ambiental, (o similar: EMAS, UNE 77/801-94 o UNE
77/802-94, etc.).

Aquestes acreditacions poden ser substituïdes per altres, sempre i quan el
licitador acrediti que la que proposa és substancialment equivalent a la
substituïda. Cas que el licitador sigui proposat per a adjudicatari, acreditarà
fefaentment l’autenticitat de les certificacions, amb idèntiques conseqüències a
les de l’Annex 1 cas de no fer-ho i el compromís de mantenir-los vigents durant
tot el període d’execució del contracte.

Setè. Paràgraf 4.c) de l’art. 116 LCSP. Criteris d’adjudicació del contracte.
El TCCSP en la seva resolució 272/2019 de 30 de juliol considera (en relació al
sistema que el Consell Comarcal del Baix Penedès fa servir per valorar via
judici de valor: “De l’anàlisi d’aquests criteris, dependents d’un judici de valor,
s’observa que si bé està previst la manera en seran valorats els preceptes, no
consta exactament4 què serà objecte de valoració a cadascun dels criteris i
que primarà en la valoració de cada criteri. En efecte, en l’hipotètic cas que la
valoració d’aquests criteris és fes de manera proporcional, el cert és que la
redacció d’aquests criteris és oberta, ja que no determinen de manera clara i
concisa quins aspectes seran objecte de valoració en tant que deixa un marge
del criteri – i de la seva ponderació-a la inventiva de les empreses licitadores i
a la correlativa llibertat de decisió il·limitada de l’òrgan de contractació,
4 La negreta és de qui subscriu aquesta memòria
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En el cas de les unions temporals d’empresaris, les certificacions han de ser
aportades per totes les empreses integrants de la mateixa.

impedient, així que les ofertes puguin confeccionar-se ab initio5 i valorar-se
després en condicions d’igualtat, transparència i competència efectiva.”
Si després de dividir el criteri objecte de valoració en 10 subcriteris (amb la
corresponent puntuació màxima per cada subcriteri) i de 6 intervals de
valoració per subcriteri (amb indicació del percentatge que correspondrà sobre
la puntuació màxima) per valorar la proposta del licitador en relació a
l’exigència que es demana els plecs, el TCCSP arriba a la conclusió anterior,
resulta del tot evident que la única manera de donar compliment a la Llei
així interpretada és eliminar qualsevol valoració pel sistema de “judici de
valor”, perquè sigui quin sigui, mai serà “exacte”, que sembla ser que és el
nivell amb el que el TCCSP entén assegurades les condicions d’igualtat,
transparència i competència efectiva (eliminant, de passada, tota
discrecionalitat tècnica).
Si el que es pretén és l’exactitud de puntuació coneguda “ab initio”, la fórmula
matemàtica és l’únic sistema de valoració possible.
Per tant, el criteris i sistema de valoració del present contracte serà el següent:
Els criteris d’adjudicació que han de servir de base per a la determinació de
l’oferta més avantatjosa són aquells que es relacionen a continuació, tenint una
puntuació màxima de 100 punts en total:
PUNTS MODE

1. Oferta econòmica

45

2. Antiguitat dels vehicles

20

3. Acompanyants de suport

15

4. Control electrònic d’assistència en temps real

10

5. Formació continuada del personal

10

CRITERIS PER AL LOT 2

Fórmula

PUNTS MODE

1. Oferta econòmica

45

2. Antiguitat dels vehicles

20

3. Acompanyants de suport

11

4. Control electrònic d’assistència en temps real

14

5. Formació continuada del personal

10

Fórmula

La diferent puntuació que atorga la taula de criteris pretén compensar el diferent
esforç econòmic de l’empresa licitadora en relació al volum econòmic del lot al
que participa i que s’explica, en el cas del criteri 3 en la taula següent, i en el cas
del criteri 4 per l’existència d’una part significativa de costos fixos en la
5 La negreta és de qui subscriu aquesta memòria
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CRITERIS PER A L’OFERTA INTEGRADORA I LOT 1

implantació del sistema electrònic (no depenent del nombre d’usuaris -i per tant,
del PBL- que el facin servir) :

La puntuació total obtinguda per oferta de cada licitació resulta de la suma
aritmètica dels quatre criteris
PT = criteri 1 + criteri 2 + criteri 3 + criteri 4+ criteri 5
En cas de produir-se empat s’aplica el criteri establert a l’art. 147.1.a) LCSP i,
de persistir, la resta de criteris del paràgraf 1, en l’ordre establert i sempre que
tinguin relació directe amb l’objecte del contracte. La documentació se
sol·licitarà i es presentarà solament si es produeix l’empat.
Descripció detallada dels criteris d’adjudicació:

El criteri 1 avalua objectivament el millor preu, mitjançant la següent fórmula,
(amb dos decimals):
Pressupost de l’oferta més barata
Puntuació de l’oferta = 45 x ------------------------------------------------------------Pressupost de l’oferta que es puntua
Aquesta fórmula s’aplicarà a les ofertes presentades a lot, singularment
considerat. Si es presenta una oferta integradora es calcularà la part que
correspon al lot 1, la part que correspon al lot 2 i se la farà competir amb la
resta d’ofertes singulars. La puntuació resultant per l’oferta integradora serà la
mitja ponderada (Lot 1: 67,25%; Lot 2: 32,75%) dels dos lots.

Codi Validació: A6HZGF7HERC4MWCFSEAEYSGX3 | Verificació: https://ccbp.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 29

Criteri 1. Oferta econòmica, fins a 45 punts:

Criteri 2. Antiguitat del vehicle, fins a 20 punts: La puntuació per l'antiguitat dels
vehicles resulta dels següents criteris:

•
•
•

El vehicle titular ha de ser un per a cada ruta.
El vehicle suplent només pot tenir una repetició d’assignació de fins a 5
rutes.
Cap vehicle titular pot ser suplent. Si un vehicle titular es fa constar com
a suplent no es puntuarà.
Els vehicles matriculats durant el primer semestre de 2008 i anteriors no
puntuen.
Nombre de vehicles a considerar segons lot:
Lot
Lot 1
Lot 2
Oferta integradora

•
•
•

Nombre de vehicles a considerar
Titulars
Suplents
23
5
12
3
35
8

Puntuació màxima a atorgar a vehicles titulars: 15,50 punts
Puntuació màxima a atorgar a vehicles suplents: 4,50 punts
Blocs d'antiguitat:

Bloc 1

Vehicles matriculats a durant l’any 2016 i fins l’actualitat

Bloc 2

Vehicles matriculats entre el primer semestre de 2011 i el segon semestre de 2015

Bloc 3

Vehicles matriculats entre el segon semestre de 2008 i el segon semestre de 2010

•

Les fórmules d’avaluació per atribuir la puntuació esmentada seran les
següents en funció dels lots:

Lot 1: PA = NVT1 x 0,673913 + NVT2 x 0,53913 + NVT3 x 0,431304 + NVS1 x 0,9
+ NVs2 x 0,81 + NVs3 x 0,729
Lot 2: PA = NVT1 x 1,191667 + NVT2 x 1,033333 + NVT3 x 0,826667 + NVS1 x 1,5
+ NVs2 x 1,35 + NVs3 x 1,215
Oferta integradora: PA = NVT1 x 0,4442857 + NVT2 x 0,354286 + NVT3 x
0,283429 + NVS1 x 0,5625 + NVs2 x 0,50625 + NVs3 x 0,455625
D'on:
PA = Puntuació total atorgada al criteri 2. Antiguitat del vehicle (amb 2 decimals)
NVT1, 2, 3 = Nombre de vehicles titulars pertanyents al bloc 1, 2 o 3
NST1, 2, 3 = Nombre de vehicles suplents pertanyents al bloc 1, 2 o 3
Exemple de càlcul. Un licitador presenta una oferta integradora:
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•
•

Vehicles titulars 9 vehicles del bloc 1, 10 vehicles del bloc 2 i 16 vehicles del bloc 3.
Vehicles suplents 1 vehicle del bloc 1, 2 vehicles del bloc 2 i 5 vehicles del bloc 3
PA = NVT1 x 0,4442857 + NVT2 x 0,354286 + NVT3 x 0,283429 + NVS1 x 0,5625 + NVs2 x
0,50625 + NVs3 x 0,455625
Substituïm els valors a la fórmula i obtenim la puntuació:
PA = 9 x 0,4442857 + 10 x 0,354286 + 16 x 0,283429 + 1 x 0,5625 + 2 x 0,50625 + 5 x 0,455625
= 15,91 punts

Criteri 3. Acompanyats de suport, fins a 15 punts.
Consisteix en que l’empresa/es adjudicatària/es es comprometi/n a incorporar
al seu cost els següent nombre de persones acompanyats, per a realitzar les
tasques explicades a PTT com a acompanyats de suport. Durant l’execució del
contracte, si l’adjudicatari ha obtingut puntuació per aquest criteri, haurà
d’atendre les peticions del Departament promotor i incorporar fins al màxim de
les persones que ha ofert i pel període màxim de tota el contracte, inclosa
pròrroga.
LOT 1
Nombre de persones que ofereix incorporar
Fins a 5 acompanyants de suport
Fins a 4 acompanyants de suport
Fins a 3 acompanyants de suport
Fins a 2 acompanyants de suport

Puntuació

LOT 2
Nombre de persones que ofereix incorporar
Fins a 2 acompanyants de suport
Fins a 1 acompanyants de suport

Puntuació

OFERTA INTEGRADORA
Nombre de persones que ofereix incorporar
Fins a 7 acompanyants de suport
Fins a 6 acompanyants de suport
Fins a 5 acompanyants de suport
Fins a 4 acompanyants de suport

Puntuació

15 punts
11 punts
8 punts
5 punts

15 punts
11 punts
9 punts
6 punts

Criteri 4. Control electrònic d’assistència en temps real. Lot 1 i Oferta
integradora, 10 punts. Lot 2, 14 punts.
Consisteix en que l’empresa/es adjudicatària/es es comprometi/n a implantar
un sistema electrònic de control de la presència dels alumnes i de
monitorització del transport escolar. La puntuació s’obté en la seva integritat,
10/14 punts, si el compromís de l’empresa abasta conjuntament els següents
extrems (mínim):
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11 punts
5 punts






Implantació en el termini màxim d’un (1) mes i assoliment del nivell
ordinari de plena operativitat en el termini màxim de tres (3) mesos.
Informació als pares per via telemàtica i en temps real:
o Temps estimat d’arribada de l’autobús a la parada.
o Pujada del fill/a a l’autobús (trajecte d’anada i de tornada).
o Posicionament exacte de l’autobús.
o Possibilitat dels pares d’enviar notificacions a l’acompanyant o a
l’Escola/Consell Comarcal, en cas d’incidències
Informació al Consell Comarcal per via telemàtica i en temps real:
o Alumnes assistents i vacants en cada ruta del servei.
o Incidències que es puguin produir durant els trajectes.

La no presentació de proposició per a ser valorada en aquest criteri no habilita
a l’empresa adjudicatària per a no complir o rebaixar el nivell d’exigència que
els plecs (prescripció 3.5 del PPTP – clàusula 7.3.1 PCAP) estableixen en
relació a les seves obligacions d’informació al Consell Comarcal i, molt
concretament, el compliment dels terminis i d’integritat de la informació
facilitada. El Consell Comarcal, per mitjà del seu responsable supervisor de
l’execució del contracte, vigilarà continuadament el compliment d’aquest apartat
contractual.
Criteri 5. Formació continuada del personal d’atenció als usuaris del servei, fins
a un màxim de 10 punts.

a) Aquestes hores seran addicionals a les hores de formació obligatòria que
exigeix la prescripció 8 del PPTP (4 hores/any).
b) Les hores de formació que pugui realitzar internament l'empresa no es
valoraran, llevat de que acrediti disposar d’un departament de formació, amb
personal titulat adequat (per exemple: pedagog i tècnic especialista en l’àmbit
social, conducció de grups, primers auxilis, etc.) i una experiència mínima de
funcionament de 3 anys.
c) Els adjudicataris acreditaran que ha complert amb aquest criteri d'acord amb
el que exigeix la prescripció 8 del PPTP.
Oferta Integradora. Càlcul comparatiu. [art. 99.5. LCSP]. Així mateix, es durà a
terme una avaluació comparativa per determinar si les ofertes presentades per un
licitador concret per a una combinació particular de lots compleix millor, en
conjunt, els criteris d'adjudicació establerts en el plec pel que fa a aquests lots,
que les ofertes presentades per als lots separats de què es tracti, considerats
aïlladament.
La comparació entre una oferta integradora i ofertes singulars, necessàriament
s’entén entre la millor puntuada de les integradores i el conjunt (lot 1 i lot 2)
d’ofertes millor puntuades. Per comparar les puntuacions d’aquestes (cada una
sobre 100 punts) amb l’oferta integradora (també sobre 100 punts) es compara
aquesta última amb la mitja ponderada, pel pes que cada lot te en el total
contracte (lot 1: 67,12% - lot 2: 32,88%), de les singulars.
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A raó de 2,5 punts per cada bloc de 2 hores de formació per a tot el personal
d’atenció als usuaris del servei. Cal tenir en compte que:

De tot l’anterior es conclou que criteris adjudicació proposats i el sistema de
valoració:
1r. Que els criteris estan directament relacionats amb l’objecte del contracte.
2n. Que queda perfectament clar què i com es valorarà. El sistema permet als
licitadors conèixer com han de preparar les seves ofertes i com els seran
valorades.
3r. Que no hi ha marge a una valoració per sorpresa que pugui introduir “ex
novo” criteris, subcriteris o paràmetres no indicats prèviament en el plecs,
esdevenint arbitrària i discriminatòria per als licitadors.
4t. Que el sistema d’avaluació no atorga cap llibertat d’elecció. (Se’ns perjudici
de la discrecionalitat tècnica de què es troba investit l’òrgan en la funció
valorativa de les ofertes).
5è. Què les valoracions són perfectament revisables per tribunals i òrgans
administratius de revisió.
6è. Que respecten els principis fonamentals de Dret comunitari, això és, els
principis d’igualtat de tracte i de no discriminació i que dels criteris proposats no
es deriva que favoritisme, arbitrarietat i discriminació entre licitadors.

Condicions especials d’execució en matèria ètica, mediambiental i social, [Art.
201-202 LCSP],
 Ètiques:
o El contractista ha de mantenir en tot moment els compromisos ètics que
ha signat a l’annex 1.
 Mediambientals:
o La minimització de consum de recursos naturals, tals com matèries
primeres, combustible i aigua.
o La mínima generació de residus, així com la seva reutilització i
reciclabilitat.
 Socials i laborals:
o L'adjudicatari se subjectarà en tot moment a la legislació social vigent
en cada moment i, en especial, al Conveni Col·lectiu Sectorial
d’aplicació, inclosa la de previsió, accidents de treball i Seguretat Social.
Amb aquesta finalitat confeccionarà les relacions nominals TC-2 amb el
personal dedicat exclusivament a aquest contracte i les presentarà
mensualment al Consell Comarcal per tal que es pugui fer el seguiment i
la supervisió.
o Aplicació de mesures que fomentin la igualtat d’homes i dones en el
treball: l’empresa acreditarà que disposa d’accions efectives de
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Vuitè. Paràgraf 4.c) de l’art. 116 LCSP. Condicions especials d’execució del
contracte.

conciliació del treball i la vida familiar, que disposa d’un protocol de
prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament sexual, que
retribueix de manera equitativa els seus treballadors sense discriminació
de gènere, i que te elaborat el pla d’igualtat efectiva, cas que d’acord
amb la Llei 17/2015, hi estigui obligada.
o Obligació de l’adjudicatari de que tots els treballadors que es relacionin
directament amb menors disposin de certificat negatiu del Registre de
Delinqüents Sexuals.
o El contractista ha de abonar el preu pactat als subcontractistes i
subministradors en els terminis i condicions establertes a l’art 216 i
l’Administració està autoritzada per fer les comprovacions adients.
Novè. Paràgraf 4.d) de l’art. 116 LCSP. Càlcul i determinació del valor estimat
del contracte (VEC) i costos laborals mínims.
ESTUDI DE COSTOS:

I. Resum general.



Línia servida per un vehicle de màxim 22 places disponibles amb un acompanyant.



Línia servida per un vehicle de màxim 35 places disponibles amb un acompanyant.



Línia servida per un vehicle de màxim 55 places disponibles amb un acompanyant.



Línia servida per un vehicle de màxim 60 places disponibles amb un acompanyant.



Línia servida per un vehicle de màxim 72 places disponibles amb dos acompanyants.

III. Costos laborals mínims
IV. Consideracions finals del sistema de costos aplicat
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II. Estudi de costos per línia:
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Criteri general del Consell Comarcal sobre el percentatge de despesa general i de benefici industrial aplicable als contractes de
serveis:
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Estudi de costos línia servida per un vehicle de màxim 22 places
disponibles amb un acompanyant.

Estudi de costos línia servida per un vehicle de màxim 55 places
disponibles amb un acompanyant.
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Estudi de costos línia servida per un vehicle de màxim 35 places
disponibles amb un acompanyant.
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Estudi de costos línia servida per un vehicle de màxim 60 places
disponibles amb un acompanyant.

III. Costos laborals mínims
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Estudi de costos línia servida per un vehicle de màxim
disponibles amb dos acompanyant.
72 places

Els costos del personal (sou brut més quota patronal de la Seguretat Social) del
conductor i de l’acompanyant (exclòs el cost de la coordinació tècnica, que es
considera cost indirecte estructural), no poden ser inferiors al següent paràmetre
objectiu:
- Cost diari conductor i un acompanyant: no serà inferior a 91,02 €/línia
- Cost diari conductor i dos acompanyants: no serà inferior a 120,05 €/línia

IV. Consideracions finals del sistema de costos aplicat
El càlcul de costos que ha realitzat el Consell Comarcal distingeix perfectament
els costos del personal, diferenciant entre conductor i acompanyant, té en compte
el temps dels trajectes (3,16 h -una concessió a l’Observatori-) i li aplica les taules
salarials per la categoria, segons conveni col·lectiu sectorial d’aplicació codi
43001315011994, per a l’any 2018 (les darreres), sobre el qual aplica el
percentatge d’increment esperat del 5%, te en compte una antiguitat mitjana de 9
anys, i n’obté un sou coherent amb la categoria professional dels perfils
considerats. El cost de personal de l’Observatori de costos del transport
discrecional de viatgers a Catalunya de 35,96 €/hora aplicable a la categoria
professional de conductor (perquè el cost de l’acompanyant no surt enlloc), no és
en absolut el resultat de l’aplicació de les taules salarials del conveni col·lectiu
sectorial i és del tot evident que no te cap sentit en el mercat laboral actual,

Aquest sistema està transcrit al PCAP, clàusula administrativa particular 4, i te en
compte la component de gènere.
En cap d’aquests apartats el cost indicat pel Consell Comarcal és inferior al que
estableix el Butlletí de l’Observatori de costos del transport discrecional de
viatgers a Catalunya. Per tant, si la recurrent considera que el resultat d’aquell és
correcte, també hauria de considerar correcte els seus apartats integrants. Per
tant, la discussió està situada en el cost laboral. Amb tot respecte, creiem
perfectament explicat en el sistema de costos del Consell Comarcal el càlcul del
cost laboral i insistim que pretendre que el cost laboral d’un conductor (d’autobús)
sigui de 35,96 €/h no te cap sentit.
Una altra manera de calcular el cost del servei és veure quin és el preu que
actualment s’està aplicant a aquest servei (preu d’adjudicació del contracte) i
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La resta d’apartats que te en compte el sistema de costos del Consell Comarcal
són el cost del vehicle (tenen en compte una diferent amortització segons el tipus
de vehicle considerat (p. ex 50.000 € per un de 22 places, amb amortització a 10
anys), despesa financera, tributs, assegurances, manteniment i altres. Cost de
quilometratge, tenint el compte el recorregut estimat màxim de 80 km,
subdistribuït en cost de pneumàtic, carburants, lubricants, manteniment i neteja i
altres. Finalment, el cost d’estructura, diferenciant entre despesa general 10% i
benefici industrial 5%.

comparar-lo amb el PBL de l’actual licitació. Doncs resulta que de les 5 tipologies,
ordenades per grandària creixent del vehicle les tres primeres surten amb un 10%
d’increment mitjà sobre preu actual i les dues darreres superior a 23%
d’increment. Creiem que aquest augment és suficient per compensar els
increments que puguin experimentar el contracte al llarg de la seva durada,
Tipologia
72 places
60 places
53 places
33 places
15 places

Nova licitació
246,00 €
212,00 €
191,70 €
178,07 €
157,17 €

Contracte actual
Preu adjudicació
192,00 €
172,00 €
172,00 €
160,00 €
144,00 €

Increment
28 %
23 %
11 %
11 %
9%

Desè. Paràgraf 4.f) de l’art. 116 LCSP. Informe d’insuficiència de mitjans, en
contractes de serveis
Desè. 1. Insuficiència de mitjans personals:


Informe d’insuficiència de mitjans, en contractes de serveis. Que en la
RPT 2019 no consten les places corresponents dels perfils professionals
(conductor i acompanyant) de personal per atendre les funcions que
requereix el servei.
Desè. 2. Insuficiència de mitjans materials:

Onzè. Tramitació urgent
El mes d’octubre de 2019 va finalitzar el període de contractació del servei de
línies d'autobús escolar amb destinació a escoles d'ensenyament infantil i
primària, i instituts de secundària situats majoritàriament al Baix Penedès i,
amb la suficient antelació, es va iniciar una licitació que es va resoldre amb el
desistiment d’adjudicació per l’administració del contracte, a la vista de les
Resolucions 272/2019 i 273/2019 del Tribunal Català de contractes del Sector
Públic, de 30 de juliol, que estimava parcialment els recursos especials en
matèria de contractació presentats.
Així mateix, el Ple de la Corporació reunit en sessió 7/2019, de 25 de setembre,
va aprovar que Empresa Plana, SL, prestadora actual del servei, en aplicació
de l’art. 235.a del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis, continués el servei fins que un nou
adjudicatari es fes càrrec de la gestió amb les condicions establertes en el
contracte formalitzat entre ambdues parts el dia 21 d’octubre de 2015, davant la
impossibilitat que la nova contractació estigués adjudicada el dia 1 de
novembre de 2019.
Per aquest motiu i per tal de no demorar en el temps aquesta situació, es
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 Que no es disposa dels mitjans materials necessaris (per exemple,
autobusos, taller, garatge, etc.) per a la prestació del servei en tractar-se
de prestacions específiques i concretes.
 Que no es disposa del suport tècnic i tecnològic adequat.
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considera necessari declarar la contractació d’urgència, és a dir donant
preferència a la tramitació d’aquest expedient.

El Vendrell (Baix Penedès), data i signatura electrònica

