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Primera. Objecte del contracte
És el que es detalla a la clàusula primera del plec de clàusules administratives particulars.
El servei que s’inclou en l’objecte dels present contracte s’enumera a l’apartat A del
quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
Segona. Característiques de la prestació del servei
2.1 El servei de transport escolar s’efectuarà durant tots els dies lectius d’acord amb
l’Ordre que per a cada curs escolar publica el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari escolar.
2.2 El servei s’inicia en els punts de recollida inicials establerts en les parades d’origen i
de recollida i amb subjecció a l’horari fixat. Serà l’adjudicatari qui proposarà els horaris de
recollida en cada parada, en funció de les característiques de la ruta.
Caldrà recollir i deixar a l’acompanyant del servei en el municipi indicat als plecs i al lloc i
hora establerta. Aquest lloc i hora cal ser consensuat entre l’empresa de transport i
l’empresa de monitoratge. En cas de no haver-hi acord entre les dues empreses, el CCAP
establirà el lloc del municipi establert a la descripció de les rutes dels plecs i l’hora en que
l’autocar recollirà i/o deixarà a l’acompanyant. Es considerarà incompliment de contracte
la modificació del lloc i/o hora de recollida i de retorn al finalitzar el servei de
l’acompanyant, tot i que el vehicle arribi a l’hora establerta al centre educatiu o de
destinació.
2.3 Després de l’inici de la ruta caldrà recollir en una o diverses parades prefixades pel
Consell Comarcal a l’alumnat que està autoritzats en fer ús del servei, arribant al centre
que els correspon amb antelació suficient a l’hora de l’inici de la jornada, i tornar-los a les
parades d’origen respectives just en acabar aquesta.
Queda totalment prohibit l’ús del servei a persones no autoritzades pel Consell Comarcal.
2.4 Un cop fixats els horaris d’arribada i de sortida del vehicle, aquests s’hauran de
respectar estrictament. S’estableix un marge prudencial d’arribada al centre de 10 minuts
abans de l’hora d’inici de les classes i, de sortida, 10 minuts després de l’hora de
finalització de les mateixes. Cas que l’alumnat no es trobi al lloc i hora acordats, serà
responsabilitat d’aquest el seu trasllat al centre.
2.5 En casos de retards per causes de força major (avaries, intensitat de trànsit...),
l’empresa adjudicatària ha de tenir establert el protocol i els mecanismes necessaris
perquè aquests siguin fets puntuals. En cas que es consideri oportú una modificació de
l’horari d’inici de la ruta, cal solꞏlicitar-ho al Consell Comarcal de l’Alt Penedès (en
endavant CCAP).
2.7 Les característiques inicials del servei, tals com la capacitat del vehicle i la descripció
de les ruta són les que estableix la clàusula sisena d’aquest plec. A l’inici del curs
escolar, el Consell establirà el quadre o relació de serveis que caldrà efectuar, les parades
de cada un d’ells, el qual estarà en funció del nombre de persones i dels horaris que
aprovi per a cada centre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; no
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obstant això, al llarg del curs escolar aquest quadre es podrà adaptar a les necessitats
reals del servei i d’acord amb les necessitats de cada centre.
2.8 La informació que figura en la clàusula sisena d’aquest plec és orientativa i
correspon als horaris del curs 2021-2022 per la qual cosa l’adjudicatari haurà d’acceptar
les modificacions que li comuniqui el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en funció del
nombre de l’alumnat que efectivament tinguin el dret a servei i dels horaris que aprovi el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per als cursos següents.
2.9. Les parades que ha de realitzar el vehicle s'efectuaran únicament en els punts
autoritzats pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i que són les que figuren en la clàusula
sisena d’aquest plec. Qualsevol modificació de les parades establertes ha de ser
autoritzada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès i per la Direcció General de Transports,
en carretera interurbana o per l’ajuntament dins del municipi. D’altra banda, el CCAP
podrà acordar d’ofici les variacions d’itinerari i de parades que estimi adients.
És obligació de l’empresa adjudicatària comprovar que l’itinerari, les parades i els horaris
de pas són adequats i comunicarà al Consell Comarcal qualsevol proposta de canvi a fi
d’adaptar-los a la realitat de la ruta.
L’empresa adjudicatària pot proposar al Consell Comarcal les variacions o millores a les
parades establertes, sempre que consideri que hi ha especials dificultats tècniques per a
la seva realització, ja sigui per estar mal senyalitzades, per dificultar el trànsit, ser de difícil
accés o ser de difícil creuament per les persones usuàries. Per a la seva realització
necessitarà, l’autorització del Consell Comarcal.
En qualsevol cas, l’emplaçament de les parades ha de garantir que la baixada o pujada
de les persones es pugui efectuar amb tota seguretat, i que la circulació general de la
zona no posi en perill la seguretat de les persones.
2.10 No es realitzarà el servei els dies que tot i ésser lectius amb caràcter general tinguin
el caràcter de festes locals en el municipi on estan ubicats els centres; aquells que el
mateix centre declari festius en exercici de les seves facultats, o bé aquells dies del mes
de juny en què la direcció determini que no es requereix l’assistència de les persones al
centre.
L’empresa adjudicatària haurà d’adaptar el servei de transport als horaris de les jornades
intensives, quan s’escaigui, de setembre i juny, i de l’últim dia lectiu del mes de desembre
just abans de l’inici de les vacances de Nadal, sense que aquesta variació horària suposi
una modificació contractual, entenent que s’haurà d’atendre el servei tant si s’ha d’afegir
algun efectiu mòbil, com en cas contrari, sense que això suposi variació econòmica en el
contracte.
L’empresa adjudicatària està obligada a assabentar-se, abans de començar el curs, de
quins són els dies lectius i quins són els festius al centre al qual dona servei, i a ajustar
les seves expedicions al calendari escolar.
2.11 Quan no es realitzin totes les prestacions previstes per a un dia lectiu normal,
s’aplicarà una reducció proporcional al nombre d’expedicions que no s’efectuïn, sense
perjudici de les sancions que procedeixi d’imposar si la manca és conseqüència d’un
incompliment imputable a l’adjudicatari.
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2.12 A l’inici de l’adjudicació l’empresa informarà al CCAP del número de telèfon i la
persona de contacte per causes d’emergència del servei. Aquesta haurà d’estar
localitzable durant el servei i en casos d’incidències.
2.13 L’empresa adjudicatària haurà d’exercir per sí el contracte de manera total i directa,
sens perjudici de l’establert al quadre de característiques respecte els supòsits en què es
permet la subcontractació, i serà l’únic responsable davant del Consell Comarcal de l’ Alt
Penedès, titular del servei. L’empresa adjudicatària no podrà cedir o traspassar a tercers
sense el consentiment de la Corporació, en ambdós supòsits l’empresa adjudicatària
haurà d’acceptar prèviament les condicions del plec.
2.14 L’empresa adjudicatària no pot abandonar el servei sota cap concepte. S'entén per
abandonament del servei la suspensió, paralització o interrupció de les prestacions per
part de l’empresa adjudicatària durant un o més dies, sense causa que ho justifiqui a
criteri de la Corporació.
Tercera. Vehicles adscrits
3.1 Per al correcte desenvolupament de les prestacions objecte d’aquesta contractació,
els contractistes hauran de disposar dels vehicles adients, tan pel que fa al tipus de
vehicle com pel que fa a les condicions tècniques i de seguretat i número de places, i que
compleixin en tot moment els requisits legals que exigeix la normativa vigent.
L’incompliment d’aquests requisits serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària.
3.2 Per a la realització del servei, l’empresa adjudicatària haurà de disposar dels vehicles
necessaris adequats al nombre i característiques de les persones a transportar.
Sens perjudici de l’obligació de cobrir en tot moment el servei, l’empresa adjudicatària
haurà d’adscriure al servei com a mínim els següents vehicles:
-

Un vehicle titular i un vehicle suplent per cadascuna de les rutes.

Pel que fa a la titularitat, el vehicle haurà de ser:
-

-

De propietat d’una empresa del mateix grup d’empreses que la licitadora, serà
necessària l’aportació d’un document de compromís entre ambdues empreses a
través del qual la propietària del vehicle es comprometi a posar a disposició de
l’execució del contracte durant la seva totalitat, pròrrogues incloses, el vehicle en
qüestió. Tanmateix, caldrà que s’acrediti la condició d’empreses del mateix grup, i
caldrà aportar la documentació del vehicle que acrediti la seva propietat.
De lloguer, caldrà aportar còpia del document acreditatiu de l’arrendament sense
conductor, abastant temporalment aquest arrendament el període de dos anys,
comprensius dels cursos acadèmics 2022-2023 i 2023-2024; si la vigència de
l’arrendament inclou un període inferior a l’esmentat, el licitador haurà d’incorporar en
la seva oferta una declaració expressa que contempli i fixi el seu compromís de
mantenir el lloguer del vehicle per a tota la durada del contracte de prestació del
servei i que, en cas d’esdevenir finalment adjudicatari, i abans de la seva
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formalització, aportarà el contracte de lloguer definitiu del vehicle, reflectint-hi de
forma fefaent tot el temps que ha de cobrir la seva vigència.
No queden exemptes d’aquesta clàusula, aquelles empreses que licitin com a Unió
Temporal d’Empreses.
3.3 Seran condicions mínimes obligatòries:
a) Calefacció i aire condicionat en tots els vehicles.
b) Sistema d’ancoratge de les cadires de rodes en els vehicles adaptats.
c) Comptar amb rampa o plataforma elevadora en els vehicles adaptats.
d) Cinturons de seguretat per l’alumnat.
3.4 Tot allò referit als vehicles adaptats i als diversos elements: rampa, plataforma
elevadora, colꞏlocació i ancoratge de les cadires de rodes, hauran de seguir les directius
de les disposicions de la DIRECTIVA 2001/85/CE del Parlament Europeu i del Consell i
el Reglament núm.107 de la Comissió Econòmica per Europa de les Nacions Unides
(CEPE) sobre disposicions uniformes relatives a l’homologació de vehicles de la categoria
M2 o M3 en el que respecte a les característiques generals de la seva construcció, d’11
d’agost de 2010.
3.5 Pel que fa a la documentació dels vehicles que posen a disposició del servei,
l’empresa adjudicatària haurà de comunicar a l’òrgan contractant les referències
tècniques dels vehicles destinat al servei, especificades en el plec administratiu, així com
la documentació que el Consell Comarcal li pugui requerir. També haurà de comunicar la
incorporació de nous vehicles, si escau, aportant la documentació necessària.
Serà obligació de l’empresa adjudicatària, la presentació a l’òrgan contractant, de forma
ininterrompuda, durant la vigència del contracte, de l’actualització de la documentació
tècnica dels vehicles que hagi posat a disposició del servei, i/o que vagi caducant.
3.6 Pel que fa als distintius dels vehicles:
a) Es vehicles destinats al servei de transport objecte d’aquest plec, portarà de forma
ben visible el distintiu de “TRANSPORT ESCOLAR” durant el temps que efectuï
l’esmentat servei, d’acord amb les disposicions vigents.
b) Els vehicles destinats al transport d’alumnat d’educació especial, portaran també de
forma ben visible el pictograma de persones usuàries de cadira de rodes, durant el
temps que s’efectuï l’esmentat servei.
c) Els vehicles hauran de portar també, ben visible al davant, el número de la ruta que
s’indiqui, així mateix es colꞏlocarà a la part posterior del vehicle un rètol amb el logotip
del Consell Comarcal el cost del qual anirà a càrrec de l’adjudicatari.
d) L’adjudicatari està obligat a mantenir els vehicles en perfecte estat de conservació i
neteja i substituir, quan sigui necessari, aquells vehicles que per problemes aliens a
les persones usuàries, posin en perill el bon funcionament del servei.
e) Tots els vehicles que es destinin a la prestació del servei de transport escolar han de
disposar i incorporar els distintius de transport esmentats a l’article 23 i següents de
l’Ordre de 25 de juny de 1992, sobre documents de control del transport de viatgers
per carretera, a l’Annex XI del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament general de vehicles; i a l’article 5 del Reial decret 443/2001.
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f)

L’adjudicatari està obligat a mantenir els vehicles en perfecte estat de conservació i
neteja i substituir, quan sigui necessari, aquells vehicles que per problemes aliens a
les persones usuàries, posin en perill el bon funcionament del servei.

Quarta. Persones conductores
4.1 Les persones conductores del vehicle destinat al servei, hauran de trobar-se en
possessió de les autoritzacions, certificats i llicències legalment exigides, tals com el
permís de conduir pertinent, el certificat de delictes de naturalesa sexual en vigència
durant tota la durada d’execució del contracte i el certificat d’aptitud professional que
atorga el departament de la Generalitat competent en matèria de transports de viatgers i
mobilitat.
4.2 L’empresa adjudicatària s’obliga a procedir a la immediata substitució de les persones
conductores que no actuïn adequadament i quan així ho demani l’òrgan contractant.
4.3 La persona conductora a més de les prescripcions derivades del Codi de Circulació i
d’altres normes en matèria de transport públic de viatgers, observarà les mesures de
seguretat següents:
a) Mantenir, en tot moment, una velocitat de conducció moderada.
b) No accionar els dispositius d’obertura de les portes fins que el vehicle es trobi
totalment parat.
c) Evitar les maniobres de marxa enrere en els punts de recollida i baixada de l’alumnat.
d) Abans d’engegar, assegurar-se que les portes romanguin tancades, que tot l’alumnat
estigui assegut, amb els cinturons cordats, i que cap altre persona es trobi dins del
seu camp de maniobra o intenti creuar davant del vehicle.
e) Actuar de manera respectuosa amb les persones usuàries i llurs familiars o tutors/es,
informant de qualsevol incident a la persona acompanyant del servei i posteriorment
l’empresa informarà al Consell Comarcal.
f) Haurà de realitzar el servei d’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de
conductors/es de serveis públics de transport.
g) Haurà de respectar diàriament la puntualitat de recollida de la persona acompanyant
i de les persones usuàries en cada una de les parades de les rutes.
h) Atendrà les indicacions de la persona acompanyant respecte la recollida i retorn de
l’alumnat, i en el sentit que si la persona usuària no és recollida, passat un temps
prudencial, es posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat, sens perjudici
que donades les seves condicions físiques i psíquiques i amb l’autorització expressa
dels pares, mares o tutors/es, no sigui necessari aquest requisit.
i) La persona conductora assignada a una ruta haurà de conèixer suficientment el
recorregut abans de l’inici del servei.
j) En el cas del servei de transport escolar adaptat d’educació especial serà l’encarregat
d’efectuar i comprovar que les ancoratges de les cadires de rodes estiguin ben
colꞏlocades, que la rampa o plataforma elevadora estigui recollida i assegurar-se que
les portes romanguin tancades i que tots els/les alumnes estiguin asseguts en el seu
seient i amb els cinturons cordats.
k) El/la conductor/a haurà de realitzar la formació continuada que li ofereixi l’empresa
adjudicatària, per adequar els coneixements a les exigències necessàries pel bon
desenvolupament del transport escolar dels alumnes amb necessitats educatives
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especials.
4.4 La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevol vinculació laboral o
funcionarial entre el personal de l’empresa adjudicatària i el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
Les empreses adjudicatàries establiran les necessàries relacions laborals amb els
conductors dels vehicles sense que aquest personal tingui cap vinculació de naturalesa
contractual amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
L’esmentat personal dependrà exclusivament de l’empresa adjudicatària, per tant, aquest
tindrà tots els drets i deures vigents en matèria laboral, i altres disposicions vigents de
seguretat i higiene en el treball.
D’acord amb l’article 14 Subrogació del conveni Colꞏlectiu de treball de les empreses de
transports mecànics de viatges de la província de Barcelona per els anys 2015-2018,
publicat al BOPB de 12 de desembre de 2016, és d’exclusiva aplicació als serveis de
transport regular permanent d’ús general (transport regular).
El transport escolar és considerat transport regular permanent d’ús especial, per tant, no
correspon la subrogació del personal.
Cinquena. Control de qualitat
Les empreses contractistes s’obliguen a la realització com a mínim de les següents
accions de control de la qualitat en la prestació del servei:
5.1. Trametre al Consell Comarcal, a mes vençut, un full de justificació dels serveis de
transport escolar realitzats. Aquest model, que serà determinat pel Consell Comarcal
haurà de ser signat per una persona responsable dels centres escolars i per l’empresa
adjudicatària del servei.
5.2 De les mesures de control de qualitat que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès pugui
realitzar durant el curs escolar (enquestes de satisfacció, visites de control, control del
compliment del contracte, anàlisi reclamacions de client...), se’n derivaran les
corresponents mesures correctores que seran d’obligada aplicació per part de l’empresa
adjudicatària. Així mateix incorporaran la consideració d’interès públic, als efectes de
possibles modificacions contractuals
5.3. L’empresa adjudicatària facilitarà les inspeccions tècniques que el Consell Comarcal
realitzi i modificarà aquells aspectes que siguin esmenats en un termini màxim de 15 dies.
5.4 Segons els articles 1 a 3, 5 , i 17 a 22 de l’Ordre de 25 de juny de 1992,sobre
documents de control de transport de viatgers per carretera, els vehicles que prestin el
servei de transport escolar hauran de circular sempre proveïts del corresponent llibre de
ruta, així com també hauran de disposar del model oficial de llibre de reclamacions.
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Sisena. Rutes i parades
El servei de transport es prestarà d’acord amb les rutes descrites següents:

Origen
Destí
O

Les Casetes de Can Raspall
INSTITUT ALT FOIX

48

RUTA núm.
PARADES

HORA
Anada

Tornada

Les Casetes d'en Raspall
Sta. Maria Bellver (crta. Guardiola)
Guardiola (carrer escola)
Guardiola (carretera)
Cal Jeroni
La Rovira Roja (St. Salvador/Cal
Miquel)
Rest. St. Jordi
INSTITUT ALT FOIX
7:55
14:40
Places:
54 places
Viatges:
2
Observacions:
Sortida del centre fina a 10’ finalitzat l’horari
Preu màxim:
122,69€ IVA exclòs
Lloc recollida monitor/a: Vilafranca del Penedès

Origen
Destí
O
RUTA núm.
PARADES

Can Castellví
INSTITUT ALT FOIX

48 bis
HORA
Anada

Tornada
Can Castellví
L'Alzinar (marquesina)
Guardiola (carretera)
INSTITUT ALT FOIX
7:55
14:40
Places:
30 places
Viatges:
2
Observacions:
Sortida del centre fina a 10’ finalitzat l’horari
Preu màxim:
106,90€ IVA exclòs
Lloc recollida monitor/a: Vilafranca del Penedès
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Aquestes rutes podran ser variades o, si s’escau, suprimides d’acord amb el que es
disposa en els plecs i amb els canvis que es produeixin en el nombre de persones i la
radicació d’aquestes.
L’empresa transportista es compromet a fer els recorreguts que calguin per a transportar
les persones previstes en la ruta i en les condicions econòmiques que es contracten.
En el supòsit que durant el procés de licitació, i abans de l’adjudicació, per raons de
necessitats del servei, s’hagués d’anulꞏlar les rutes això no comporta cap dret adquirit
pels licitadors, no donant dret a compensació econòmica ni d’altres tipus.
Les parades dels vehicles s’han d’efectuar preferentment en els punts degudament
senyalitzats com a tals. En qualsevol cas, el seu emplaçament ha de garantir el següent:
1. La baixada o pujada dels alumnes es pugui efectuar amb tota seguretat, amb espai
suficient pel costat oposat a la carretera.
2. La circulació general de la zona no posi en perill la seguretat dels alumnes,
especialment si han de creuar vies de circulació rodada.
3. La circulació general de la zona no romangui pertorbada per l’estacionament del vehicle
en la parada.
4. Quan la parada corresponent al centre escolar no estigui ubicada dins del mateix
recinte, cal fixar-la de forma que les condicions per accedir-hi fins al centre es puguin fer
de la forma més segura possible, ubicant-se sempre a la dreta del sentit de la marxa.
Quan no sigui possible que la parada es trobi ubicada en el mateix costat de la via en què
es troba el centre, s’arbitraran els senyals i les mesures oportunes, fins i tot la presència
d’un agent de la circulació, per tal de garantir que els alumnes creuin la via amb les
màximes condicions de seguretat.
5. Els alumnes hauran d’accedir i abandonar els vehicles per la porta més propera al
conductor i, si escau, a l’acompanyant.
Setena. Cobrament
Les empreses adjudicatàries del servei de transport escolar han de conèixer amb
l’antelació suficient, els dies festius, els dies de festa local i els dies de lliure disposició
del centre educatiu que estan prèviament programades i que no es facturaran al servei
de transport.
Per això, abans de l’inici del curs escolar el Consell Comarcal demanarà a tots els centres
educatius la relació dels dies de festa per tal que l’adjudicatari en tingui coneixement.
En el cas que el servei de transport no es pugui prestar degut a que l’adjudicatari li sigui
impossible prestar el servei per causes imputables directament a l’empresa (vaga del
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personal de l’empresa, avaria, problemes o errors humans, etc.) no es cobrarà sota cap
concepte el servei de transport.
En cas que no es pugui prestar amb normalitat el servei per motius aliens a l’adjudicatari,
com ara l’exercici del dret a vaga del personal docent, aturades de país o catàstrofes
naturals (nevades, ventades o altres infortunis naturals) i, en cas que no s’hagi anulꞏlat el
servei amb una antelació mínima de 24 hores, es podrà satisfer només el 75% del cost
del servei, per als casos en que no es presti, per no donar-se les despeses variables. Ara
bé, aquesta excepcionalitat no s’aplicarà per als casos en que es prestin serveis encara
que sigui en condicions meteorològiques adverses
El Consell Comarcal es reserva el dret de reduir el nombre de vehicles, en aquelles rutes
on sigui possible fer-ho, sense necessitat de suprimir el servei de transport escolar davant
situacions que l’interès públic comporti la necessitat de fer-ho.
En aquest cas, aquestes modificacions també seran comunicades amb un antelació de
24 hores a l’empresa i aquestes no es cobraran.
Vilafranca del Penedès, a data de signatura electrònica.
Xavier Lluch i Llopart
President
DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest plec ha estat aprovat per acord de la Junta de
Govern en sessió del dia 5 de maig de 2022.
Xavier Rodado Honorato
Secretari

10

