PROPOSTA DEL SERVEI/ MEMÒRIA DE NECESSITATS
(als efectes de l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP))

Tipus de contracte: Contracte de serveis (Art.17 LCSP)
Objecte del contracte: Contracte de serveis pel servei de monitoratge educatiu a una línia
de transport públic de la comarca.
Procediment de contractació: Obert simplificat abreujat

Tramitació: Ordinària

Codi CPV: 80410000-1(serveis escolars diversos)
Classificació exigida: No es requereix classificació
Valor estimat del contracte: CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS
EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (53.652,86€)
Pressupost de licitació, IVA exclòs:
QUARANTA-SIS MIL NOU CENTS TRENTA SIS IVA 10 %: 4.693,67 €
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (46.936,70€)
Pressupost de licitació, IVA inclòs: CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS
AMB TRENTA SET CÈNTIMS (51.630,37€)
Aplicació pressupostària 2021:
03 326 22697 Educació

Fonts
de
finançament:
d’Educació
transferència
menjador i transport escolar.

Departament
competències

Lloc d’execució: Osona
Durada de 3 anys, l’endemà de la formalització del contracte
Possibilitat de pròrroga: No

Termini: -

Objecte del contracte:
L'objecte d'aquest contracte és contractar a 2 monitors/es per al servei de suport educatiu
per l’any 2021. 2022 i 2023. Aquests monitors realitzaran les seves funcions al servei de
transport escolar del centre La Sínia de Vic per tal de donar suport a l’alumnat i un 1 monitor
més que realitzarà el servei de monitoratge educatiu a la línia de transport públic de
Cantonigros-l’Esquirol que realitza el servei a l’alumnat escolaritzat a l’escola El Cabrerès a
partir del setembre del 2021

Justificació del tipus de contracte i procediment:
El contracte té naturalesa administrativa i es tipifica com a contracte de serveis, d’acord
amb l’article 17 de la LCSP 2017.
No està subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que preveu l’art. 4 de la
directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la que es
deroga la directiva 2004/18/CE, i l’Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la que es
publiquen els límits dels diferents contractes a efectes de la contractació del sector públic a
partir de l’1 de gener de 2018.
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, es durà a terme mitjançant el
procediment obert super-simplificat, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una
proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors,
d’acord amb el que preveu l’article 159.6 de la LCSP 2017.
Justificació de la necessitat:
El servei de monitoratge del servei de transport escolar es desenvoluparà durant els trajectes
d’anada i tornada al centre i en aquelles rutes de transport escolar que utilitzin línies de
transport públic per transportar l’alumnat de la comarca d’Osona als centres educatius
El Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, les competències, entre d’altres, de la gestió del
menjador i transport escolar a la comarca d’Osona
El text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel decret Legislatiu
4/2003 de 4 de novembre, disposa a l’article 25.1 que correspon a la comarca l’exercici que li
deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d’altres, l’Administració de la Generalitat, i que
les delegacions o els encàrrecs han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos
necessaris per exercir-los.
La Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació, preveu q l’article 159.5 que els consells comarcals
poden assumir la gestió dels serveis de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord
amb el que s'estableixi per reglament. L’article 6 de la dita Llei estableix que les
administracions públiques, a fi de facilitar l’accés en condicions d’equitat als serveis escolars
de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats
gratuïts, han d’oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de
població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb
necessitats educatives específiques reconegudes.
El Decret 219/1989, de l’1 d’agost estableix la delegació de determinades competències de la
Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament. L’article 8 estableix que l’assignació
a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte de conveni

individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
A tal efecte, el Consell Comarcal d’Osona i el Departament d’Educació vam signar el 5 de
juliol de 2016, un conveni de col·laboració pel qual el Departament delega en el Consell
Comarcal la gestió dels serveis de menjador i transport escolar i altres prestacions en matèria
d’educació
D’acord amb el Decret 161/1996, de 14 de maig, es considera transport escolar obligatori, el
servei adreçat als alumnes que s’han de desplaçar fora del seu municipi de residència en un
centre públic ordinari o d’Ensenyament especial, o en un centre ordinari privat concertat o
d’Ensenyament especial privat concertat, proposat pel Departament d’Ensenyament, per no
disposar d’oferta educativa en el seu municipi de residència; i transport no obligatori és el
servei adreçat als alumnes que s’han de desplaçar a centres docents del mateix municipi
però distants del seu lloc de residència o bé als alumnes que s’escolaritzen en un centre
diferent del proposat pel mapa escolar.
El servei passa a recollir a l’alumnat en els punts de parada preestablerts, de manera que
han d’arribar puntualment en el centre docent al començament de la jornada escolar, i són
retornats de nou als respectius punts de parada d'origen en finalitzar la mateixa.
El servei necessita dos monitors/es acompanyants durant el matí i dos monitors/es
acompanyant durant el servei de tarda, segons la ràtio que marca el decret 267/2016 de les
activitats d’educació en el lleure.
En funció del volum o de les necessitats que presentin els/les alumnes que utilitzen el servei,
aquesta ràtio pot ser incrementada.
Tenint en compte que el servei de transport ha de continuar per tal de garantir la plena
escolarització dels infants en edat d’escolarització obligatòria, resulta del tot imprescindible i
necessari disposar dels professionals necessaris per a cobrir aquests serveis.

Justificació d’insuficiència de mitjans
D’acord amb l’article 116.4 de la LCSP, el Consell
mitjans tècnics ni materials per dur a terme la
executius per els motius següents:
- No es disposa de l’estructura tècnica ni
adequada per a portar a terme un
característiques.
-

Comarcal d’Osona no disposa de
redacció dels diferents projectes
de recursos humans suficient i
projecte d’aquesta magnitud i

Que el servei requereix ser portat a terme per personal amb formació
especialitzada, i el Consell Comarcal d’Osona no disposa en plantilla d’aquest
personal.

Descripció

Contracte del servei de 2 monitors pel servei de transport escolar de l’escola la Sínia per a
donar suport en els diferents serveis de transport escolar. A partir de setembre del 2021
caldrà disposar d’un tercer monitor/a per la realització del servei de transport escola de la
ruta Cantonigrós-l’Esquirol que realitza el servei a l’alumnat escolaritzat a l’escola El
Cabrerès.
Lloc d’execució: ruta de transport escolar a La Sínia (ruta transport interurbà de Vic). I la
ruta de transport escolar a l’escola Cabrerès (ruta transport públic de Cantonigrós a
l’Esquirol.
L’objecte del contracte consistirà en gestionar de manera integral el servei de monitoratge
per donar suport i atenció als usuaris del servei de transport escolar que gestiona el Consell
Comarcal d’Osona.
Les funcions dels professionals es troben detallades en el Plec de prescripcions tècniques
Divisió en lots
El present contracte no dividirà̀ en lots degut a la naturalesa del servei objecte de licitació, el
qual constitueix dues unitats funcionals i la seva preparació́ i execució́ ha de tenir una
coherència global per a cadascuns d’elles.
D’aquesta manera es considera necessari que una primera unitat gestió sigui coordinada per
una mateixa entitat, per tal d’evitar distorsions o tractaments heterogenis, en perjudici de
l’eficiència en la gestió del contracte, ja que es considera una unitat funcional i la seva
preparació́ i execució́ ha de tenir una coherència global és el que fa referència al següent:
Així doncs, és lícita el servei de monitoratge educatiu del servei transport escolar d’Osona
que es realitza mitjançant línia regular en un sol lot. Concretament 2 monitors per la ruta de
transport de l’escola al Sínia al llarg de la durada del contracte, i 1 monitor per la ruta del
transport que cobreix el trajecte de Cantonigròs-L’Esquirol de l’escola El Cabreres, els anys
2021, 2022 i 2023.
Caldrà subrogar el personal que realitza actualment el servei de monitoratge.
Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de CINQUANTA-UN
MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA SET CÈNTIMS (51.630,37€) IVA inclòs,
que es desglossa en l’import base de QUARANTA-SIS MIL NOU CENTS TRENTA SIS
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (46.936,70€) IVA no inclòs, i en l’import de QUATRE
MIL SIS-CENTS NORANTA TRES EUROS AMB SEIXANTA SET CÈNTIMS (4.693,67 €€)
corresponent al 10% d’IVA.
S’indica a títol informatiu que el pressupost de licitació s’ha calculat amb les següents dades:
Al tractar-se d’un servei en què el cost econòmic i únic són els costos laborals s’ha treballat
amb el conveni col·lectiu de treball de les empreses que gestionen activitats del lleure i

concretament la Resolució EMO/1528/2015, de 25 de juny, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del III Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural
de Catalunya per als anys 2011 a 2016 (codi de conveni núm. 79002295012003) i s’ha
realitzat una millora de la proposta econòmica mínima, la proposta de preu hora màxim és la
següent:

Cost
monitoratge
segons
Departament d’Educació anual
Absentisme 5%
Total cost salarial monitoratge

6.005,62 €
300,28 €
6.305,91 €

Dies curs

176 dies

Hores/dia

2,5 hores

Hores/curs

440 hores

Cost hora salarial
Cost estructura i altres ( 11% )
TOTAL COST HORA

14,33 €
1,58 €
15,91 €

Servei de monitoratge transport escolar. Base imposable: 15,91€/hora + 10% IVA.
El conveni aplicable al servei és el conveni de treball per al sector del lleure educatiu i
sociocultural de Catalunya, ja que es tracta d’una activitat específicament i principal de
prestació d’un servei de lleure educatiu i sociocultural, en activitats complementàries a
l’educació formal, amb l’objectiu de desenvolupar hàbits i habilitats socials com a forma
d’educar íntegrament a la persona, i no només de servei de menjars o de transport.
Per les característiques pròpies de la prestació del servei objecte d’aquest contracte, les
necessitats d’hores/monitor/a de cada centre poden variar en funció de si els alumnes
previstos fan ús del servei, dels horaris del curs escolar de cada centre aprovats pel
Departament d’Educació, etc. També durant el curs poden variar les hores de suport de
determinats centres de resultes de la matrícula viva, o per l’assistència dels alumnes a
l’escola, canvis de centre escolar de l’alumnat que es poguessin produir, etc.
2 monitors/es transport 2h/dia (108 dies lectius)

S’han previst 108 dies lectius orientatius de gener a juny de 2021 amb 2 monitors i 68 de
setembre a desembre de 2021 amb 3 monitors. L’any 2021 i 2022 es preveuen 176 dies
lectius orientatius amb 3 monitors.
No obstant, l’import total del contracte serà aquell que correspongui al total d’hores realment
efectuades amb els preus adjudicats. L’import total del contracte serà aquell que
correspongui a les hores realment executades d’acord amb el preu ofertat.
El Consell Comarcal d’Osona no s’obliga a exhaurir l’import màxim de licitació.

Per pressupost base de licitació s’entén el límit màxim de despesa que en virtut del
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit. El
pressupost base de licitació de la contractació és el resultat de calcular l’import/hora màxim
per la totalitat de la temporalitat del contracte, incloses les pròrrogues.
El pressupost màxim de contractació previst durant mesos, més dues possibles pròrrogues
de dos anys és el següent:
ANY 1 2021

Concepte

8 gener al 22 de
2 monitors/es transport 2h/dia (108
juny de 2021
dies lectius)
Setembre
2021desembr 2023

3 monitors/es transport 2h/dia (68
dies lectius)

Total 2021
ANY 2
2022

Concepte

Gener2022

Desembre

ANY 3
2023

3 monitors/es transport 2h/dia (176
dies lectius)

Concepte

Gener2023

Desembre

3 monitors/es transport 2h/dia (176
dies lectius)

TOTAL

Base imposable IVA (10%)

Total amb
IVA

6.868,70 €

686,87 €

7.555,57€

6.487,20 €

648,72 €

7.135,92 €

13.355,90€

1.335,59€

14.691,49

Base imposable IVA (10%)

16.790,40 €

1.679,04 €

Base imposable IVA (10%)
16.790,40 €

1.679,04 €

46.936,70€

4.693,67 €

Total amb
IVA
18.469,44€
Total amb
IVA
18.469,44€
51.630,37

Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte i la despesa derivada
estarà consignada en la següent aplicació del pressupost 2021: 03 326 22697
Per tractar-se d’un contracte amb afectació plurianual, caldrà preveure l’existència de crèdit
adequat i suficient per a fer front a les obligacions derivades del contracte, en els exercicis
pressupostaris successius.
Classificació que s’exigeix als licitadors:
Per participar en aquest procediment no s’exigeix classificació (Art.77.1.b LCSP).

Les condicions especials d’execució són:

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa, són les següents:
Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del
contracte, i durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions
laborals que estableixi el conveni col·lectiu del sector. Per aquest motiu el contractista
haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on
constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.

Criteris de solvència:
Els licitadors no hauran d’acreditar cap requisit per a establir un mínim de solvència econòmica,
financera i tècnica d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP.

Criteris d’Adjudicació:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen:
Criteris quantificables de forma automàtica:
CRITERI A: PROPOSTA ECONÒMICA (MÀX: 25 PUNTS)
El licitador haurà d’ofertar en relació al preu/hora.
S’estableix el preu/hora de sortida en 15,91 € exempt d’IVA.
I es puntuarà la baixa en el preu, d'acord amb la següent fórmula:
Pi = 25 * ((L - Oi) / (L - Omín))
On:
Pi = puntuació de l'oferta que s'està valorant
L = preu de licitació
Oi= preu de l'oferta que s'està valorant
Omín = oferta més econòmica de totes les presentadess
Ofertes anormalment baixes

Les ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’apreciaran quan l’oferta econòmica
sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels percentatges de
baixa.
Per calcular aquesta mitjana aritmètica, en el supòsit que s’admetin menys de deu ofertes,
però més de cinc, s’exclourà la oferta més cara i la més econòmica. En el supòsit que
s’admetin a licitació deu o més ofertes, s’exclouran les dues més cares i les dues més
econòmiques.
Si el nombre d’empreses admeses a licitació és igual o inferior a cinc, no s’exclourà cap oferta
per realitzar el càlcul de la mitjana aritmètica.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormal o desproporcionada, es sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les
justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta i un
informe acreditatiu que l’oferta econòmica no va en detriment del compliment escrupolós dels
requeriments tècnics i de seguretat del projecte, el que haurà de complimentar-se davant
l’òrgan de contractació en el termini de 3 dies hàbils a partir de la rebuda de la petició de
justificació.
En el cas de que només es presentin 1 o 2 ofertes, i sense necessitat d’aplicació dels criteris
anteriors, l’òrgan de contractació es reserva el dret de poder demanar al licitador la justificació
de l’oferta si la consideren anormal o desproporcionada.
CRITERI B: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (20 PUNTS)
Compromís de donar formació complementària en matèria de primers auxilis als 2 monitors
que prestaran el servei. El curs hauran de ser de com a mínim 20 hores de durada i s’haurà
d’haver realitzat abans de la finalització del contracte
Caldrà acreditar la realització de la formació complementària amb un certificat emès per
l’entitat o empresa encarregada de fer la formació on hi constin les dades personals de les
persones que han realitzat el curs, la data de realització i el número d’hores.
En cas d’haver-hi canvis en els monitors/es que presten el servei durant el període
contractual caldrà que els nous monitors/es que s’incorporin rebin en un termini màxim de
dos mesos des del dia d’incorporació una formació sobre primers auxilis de com a mínim les
mateixes hores que el curs inicial.
CRITERI C: EXPERIÈNCIA DE L’EQUIP TÈCNIC (20 PUNTS)
Experiència dels 2 monitors de transport escolar:
Temps d’experiència acreditada, exclusivament, en serveis de monitoratge igual o similar als
que són objecte del contracte - Per cada any complet: 0.50 punt. No es podrà comptabilitzar
fraccions inferiors a 1 mes ni contractes de menys de 10 hores setmanals.

La puntuació màxima per persona es de 2 punts (20 punts màxim Criteri Automàtic).
Acreditació a través de l’Informe de vida laboral contracte i CV de les persones que
prestaran el servei, o acreditació mitjançant certificat administració que acrediti les funcions
realitzades en el lloc de treball.

CRITERI D) PLA DE SUBSTITUCIONS (20 PUNTS)
Si la proposta contempla un pla per cobrir les absències i/o baixes del personal del servei
contractat sense que quedi afectat o alterat el servei diari ni l’atenció als alumnes/usuaris,
amb un procediment que en garanteixi les suplències de manera eficaç i eFicient,
s’atorgaran 20 punts.
Aquests criteris permeten una qualitat òptima per al desenvolupament del servei, doncs en
garanteixen una racionalitat en preu, un desenvolupament diari i una continuïtat del servei i
una millorar qualitativa dels recursos humans que el porten a terme.

Modificacions del contracte
Es preveu les següents modificacions del contracte: En el cas que hi hagi una disminució o
un increment del nombre dels alumnes/usuaris del servei, o una modificació en la naturalesa
de les necessitats dels propis usuaris.
El límit de la modificació és d’un 20% del pressupost inicial del contracte a partir del segon
any.
El preu màxim de la modificació es fixa 6.716,16€.

Aquesta es la proposta del servei/memòria de necessitats que es proposa, per dur a terme
la licitació esmentada.
El Tècnic d’Educació
Document signat al marge, electrònicament

