Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
en sessió de 5 de maig de 2022, va adoptar, entre d’altres, i a reserva dels
termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, l’acord següent:
“19- Aprovar l’inici i l’expedient per a la contractació del Servei de
transport escolar a centres docents de la comarca de l’Alt Penedès.
El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya, en el seu article 25.1c,
determina que correspon als Consells Comarcals l’exercici de les
competències que li són delegades o encarregades de gestionar, sempre que
aquest fet s’acompanyi de la transferència de recursos necessaris pel seu
exercici.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el seu article 159.5, estableix
que els Consells Comarcals poden assumir la gestió del servei de transport
escolar, segons les previsions reglamentàries corresponents. A través del
Decret 219/1989, de delegació de competències de la Generalitat de Catalunya
a les comarques en matèria d’ensenyament, es delega indefinidament la gestió
del transport escolar colꞏlectiu i els ajuts individuals de desplaçament de
l’alumnat, sens perjudici que aquesta sigui revocada. Aquesta delegació
s’articula a través del corresponent Conveni de de colꞏlaboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (mitjançant el Departament
d’Ensenyament) i el Consell Comarcal.
En data 20 de maig de 2016 va signar-se el conveni entre el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
per a la delegació al Consell Comarcal de les competències quant a la gestió
del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i
altres prestacions en matèria d’ensenyament.
El Decret 161/1996, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria detalla com s’ha
d’exercir aquest servei, i es considera transport escolar obligatori, el servei
adreçat a l’alumnat que s’ha de desplaçar fora del seu municipi de residència
en un centre públic ordinari o d’educació especial, proposat pel Departament
d’Educació.
La gestió del servei de transport inclou el transport escolar durant tots els dies
lectius del calendari escolar segons l’Ordre anual que publica el Departament
d’Educació la Generalitat de Catalunya, llevat de causa de força major, del
nombre d’alumnat proposat al contractista pel Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, en funció de les propostes que fan els centres escolars i els Serveis
Territorials d’Educació de Barcelona Comarques de la Generalitat de
Catalunya, per l’inici del curs escolar corresponent.

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió
extraordinària de 9 de desembre de 2021 va adjudicar el contracte menor pel
Servei de transport escolar a centres docents de la comarca de l’Alt Penedès
de la ruta 48, amb efectes del dia 10 de gener al dia 22 de juny de 2022 (exp.
G5038-000051/2021). Igualment, en la mateixa Junta es va adjudicar el
contracte menor pel Servei de transport escolar a centres docents de la
comarca de l’Alt Penedès de la ruta 48 bis, el qual també finalitza a data de 22
de juny de 2022 (exp. G5038-000056/2021).
Per tal de poder donar el servei necessari a partir del mes de l’inici del curs
escolar 2022-2023 es tramita expedient de contractació del Servei de transport
escolar a centres docents de la comarca de l’Alt Penedès, amb un valor
estimat del contracte (VEC) de cent noranta-sis mil cent seixanta-un euros amb
setanta cèntims 196.161,70 € IVA exclòs, tenint en compte el pressupost base
de licitació per a tota la durada del contracte més les possibles pròrrogues.
L’article 116.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de
novembre, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE (LCSP)
disposa: “La signatura de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan
de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu
l’article 28 d’aquesta Llei”.
El present contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de
serveis, de conformitat amb allò disposat a l’article 17 LCSP.
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, de conformitat
amb els articles 116 i 117 de la LCSP.
En compliment del que estableix l’article 116.4, el procediment seleccionat és
el de procediment obert d’acord amb l’art. 131 LCSP en relació als articles 156
a 158 LCSP.
Vist l’informe emès per cap del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, de data de signatura de 3 de maig de 2022, en el qual es
justifiquen les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del
contracte, la justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i de la resta
de requeriments previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, LCSP.
Vist l’informe emès, favorable del secretari de la corporació, de data de
signatura de 2 de maig de 2022, al plec de clàusules administratives
particulars, als efectes d’allò que estableix la disposició addicional 3a, apartat
8è, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de
signatura de 3 de maig de 2022, en el qual s’informa el caràcter pluriennal de
la despesa, i que existeix consignació adequada i suficient per l’anualitat 2022,
les anualitats 2023 i 2024 restaran condicionades la seva autorització o
realització al crèdit que per aquest exercici autoritzi el respectiu pressupost de
l’entitat, s’informa favorablement sobre l’autorització de la despesa amb el
següent detall pluriennal:
EXERCICI
2022
2023
2024
TOTAL

APLICACIÓ
3.262.279.900
3.262.279.900
3.262.279.900

IMPORT
IMPORT IVA
IVA EXCLÒS
16.300,89 €
1.630,09 €
40.867,02 €
4.086,70 €
24.566,13 €
2.456,61 €
81.734,04 €
8.173,40 €

IMPORT
TOTAL
17.930,98 €
44.953,72 €
27.022,74 €
89.907,44 €

De conformitat amb allò establert a l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contracte del sector públic (LCSP), en el marc del procediment
obert simplificat, els òrgans de contractació de les administracions públiques
han d’estar assistits per una Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent
per la valoració de les ofertes. Els membres de la Mesa, d’acord amb
l’esmentat precepte han de ser nomenats per l’òrgan de contractació.
Per altra banda, la disposició addicional tercera, a l’apartat 1, deixa clar que les
administracions públiques locals aplicaran les regles contingudes a la LCSP,
amb les especialitats que es recullen a les disposicions addicionals segona i
tercera, concretament, la DA 2.7 disposa quina ha de ser la composició de la
Mesa.
Vist el que disposa la clàusula 12 del plec de clàusules administratives
particulars que regula el contracte en relació a la mesa de contractació.
Vist el que disposen els articles 17, 116, 117, 135, 156, 326 i la DA2 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic (LCSP).
La Junta de Govern de la corporació té assumida l’atribució per a contractar
d’acord amb l’establert a la disposició addicional 2.1 de la LCSP en virtut de les
delegacions expressament delegades per Decret de la Presidència núm.
G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019, essent la Junta doncs la competent
per a l’aprovació de l’expedient i per a l’obertura del procediment d’adjudicació.
S’ACORDA:
1- Aprovar l’inici i l’expedient de contractació del Servei de transport escolar a
centres docents de la comarca de l'Alt Penedès (exp. G5038-000008/2022).
2- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que regirà la
contractació del servei esmentat. La contractació es tramitarà de forma

ordinària i es durà a terme mitjançant procediment obert, en virtut d’allò que
estableix l’article 156 LCSP.
3- Aprovar el valor estimat del contracte i el pressupost de licitació següents:
El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que disposa l’art.101
LCSP, s’estableix en CENT NORANTA-SIS MIL CENT SEIXANTA-UN
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 196.161,70 € IVA exclòs, tenint en
compte el pressupost base de licitació per a tota la durada del contracte
més les possibles pròrrogues, d’acord amb el següent desglossament:





Import del contracte IVA exclòs (2 cursos escolars, el curs escolar
2022-2023 i 2023-2024): 81.734,04 €
Import de les possibles pròrrogues IVA exclòs (2 pròrrogues, d’un
curs escolar cadascuna d’elles, coincidint amb els cursos escolars
2024-2025 i 2025-2026): 81.734,04 €
Modificacions 20%: 32.693,62 €
MODIFICACIONS
( 20%)

VEC

16.300,89 €

3.260,18 €

19.561,07 €

ANY 2023 (GENER‐ DESEMBRE) 178 dies

40.867,02 €

8.173,40 €

49.040,42 €

ANY 2024 (GENER‐JUNY) 107 DIES

24.566,13 €

4.913,23 €

29.479,36 €

TRANSPORT OBLIGATORI

PREVISIO INICIAL

ANY 2022 (SETEMBRE‐DESEMBRE) 71 DIES

PRÒRROGA

ANY 2024 (SETEMBRE‐DESEMBRE) 71 DIES

16.300,89 €

3.260,18 €

19.561,07 €

ANY 2025 (GENER‐DESEMBRE)178 DIES

40.867,02 €

8.173,40 €

49.040,42 €

ANY 2026 (GENER‐JUNY) 107 DIES

24.566,13 €

4.913,23 €

29.479,36 €

81.734,04 €

32.693,62 €

196.161,70 €

81.734,04 €

El cost del curs s’ha calculat pel preu dia per 178 dies lectius.
El pressupost base de licitació del contracte, calculat per a una durada inicial
de 2 anys, s’estableix en VUITANTA-UN MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE
EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (81.734,04 €) més l’IVA al tipus vigent del
10%, per import de 8.173,40 € és a dir, un pressupost total de licitació de
VIUTANTA-NOU MIL NOU-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
(89.907,44 €), IVA inclòs.
PREU UNITARI
TOTAL ESTIMAT
NUM

CURS 22/23

PER CURS

PREU BASE LICITACIÓ
CURS 22/23 I 23/24

LOT

IVA EXCLÒS

IVA INCLÒS

IVA EXCLÒS

1
2

122,69 €
106,90 €
229,59 €

21.838,82 €
19.028,20 €
40.867,02 €

43.677,64 €
38.056,40 €
81.734,04 €

TOTAL
IMPORT IVA 10 %

4.367,76
3.805,64
8.173,40 €

48.045,40 €
41.862,04 €
89.907,44 €

La despesa es declara pluriennal, i per tant, les aplicacions pressupostàries a
les quals s’imputa el crèdit són les següents:

EXERCICIS
CONTRACTE
2022 Transport obligatori

APLICACIÓ

IMPORT

IMPORT

PRESSUPOSTÀRIA IVA NO INCLÒS IVA INCLÒS
3262279900

IMPORT
TOTAL

16.300,89 €

1.630,09 €

17.930,98 €

16.300,89 €

1.630,09 €

17.930,98 €

2023 Transport obligatori

3262279900

40.867,02 €
40.867,02 €

4.086,70 €
4.086,70 €

44.953,72 €
44.953,72 €

2024 Transport obligatori

3262279900

24.566,13 €
24.566,13 €

2.456,61 €
2.456,61 €

27.022,74 €
27.022,74 €

81.734,04 €

8.173,40 €

89.907,44 €

Pel que fa a la despesa pels exercicis 2023 i 2024 el seu finançament es
subordinarà al crèdit que per als esmentats exercicis autoritzi el pressupost
corresponent, atès que la despesa té el caràcter de pluriennal, restant
condicionat el crèdit per als propers exercicis, a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost respectiu de cada exercici dels anteriorment citats.
4- Aprovar l’inici dels tràmits necessaris per a la licitació del servei esmentat
per tal que es puguin presentar les proposicions en el termini de15 dies
naturals.
5- Nomenar els membres que formaran part de la mesa de contractació,
següents:
Presidència: Xavier Lluch i Llopart, president del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès o persona en qui delegui.
Vocalies:
- Xavier Rodado Honorato, Secretari de la corporació, que actuarà
també de secretari de la mesa.
- Jaume Miret Puig, Interventor de la corporació.
- Encarnació Jover Esquirol, cap del Servei d’Ensenyament de la
corporació.
Custodis: Xavier Rodado Honorato, Meritxell Tort Morgades i Goretti Tort
Morgades (mínim de dos i seran les persones que permetran l’obertura del
sobre digital un cop apliquin les seves credencials accedint a l’eina en
l’interval de temps que s’hagi definit prèviament).

6- Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació i els integrants de la mesa
de contractació al Perfil de contractant del Consell Comarcal.
7- Donar trasllat de l’acord al servei d’Ensenyament i a la tresoreria del
Consell Comarcal als efectes oportuns.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.”
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del
president.
Vist i plau
El president
Xavier Lluch i Llopart

