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Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

DECRET DE PRESIDÈNCIA 353/2018
Assumpte: adjudicació servei de de transport no obligatori d’un alumne de Lleida
(Pardinyes) i tres alumnes de Raimat per ser traslladats a l’Institut de Mollerussa (IFE) i
viceversa, curs 2018/2019.

Atès que mitjançant Decret de Presidència núm. 286/2018, de data 27de juliol de 2018, es va
aprovar la licitació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que han de regir el contracte per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària del
servei de transport escolar no obligatori de Lleida-Raimat a l’Institut de Mollerussa i viceversa
curs escolar 2018/2019.
Atès que s’ha donat compliment a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, el qual regula les especificitats en la tramitació del procediment obert
simplificat abreujat, tipus de procediment que d’acord amb l’esmentat article podrà seguir- se en
cas de contractes de licitació de serveis que el seu valor estimat sigui igual o inferior a
35.000,00€;
Atès el que preveu la Disposició addicional segona, apartat 7 de la Llei 9/2017, que regula la
composició de la Mesa de contractació;
Atès que la Mesa de contractació reunida en data 16 d’agost de 2018, va proposar l’adjudicació
del contracte del servei de de transport escolar no obligatori de Lleida-Raimat a l’Institut de
Mollerussa (IFE) i viceversa curs escolar 2018/2019, i quina acta transcrita literalment diu així:
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“ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC QUE CONTÉ LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
DELS LICITADORS I LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA PER OPTAR AL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT
ESCOLAR NO OBLIGATORI LLEIDA-RAIMAT-INSTITUT DE MOLLERUSSA I VICEVERSA
CURS ESCOLAR 2018/2019
Aquesta acta es redacta en la consideració dels següents antecedents:
Antecedents:
Que mitjançant Decret de Presidència núm. 286/2018, de data 27 de juliol de 2018, es va
resoldre aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat i
tramitació ordinària , i amb les especificitats previstes a l’article 159.6 de la LCSP, del servei de
de transport escolar no obligatori de Lleida-Raimat a l’Institut de Mollerussa (IFE) i viceversa
curs escolar 2018/2019, convocant- ne la seva licitació.
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Que en el mateix Decret es van aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte per procediment obert simplificat abreujat i
tramitació ordinària del servei de transport escolar no obligatori de Lleida-Raimat a l’Institut de
Mollerussa i viceversa curs escolar 2018/2019.
Normativa :
La Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic .
L’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
La Disposició addicional segona, apartat 7 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic.
Tal com s’estableix en la clàusula 1.13 del plec de clàusules administratives, es constitueix la
Mesa de Contractació amb els següents membres:
ASSISTENTS:
Presidència: Sr. Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Vocals:
Sra. Anna Areny i Torra, secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Sr. Jordi Montoliu i Chia, interventor acctal. del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Sra. Wendy Candame i Balaguer, educadora social dels Serveis Socials del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell.
Secretaria: Actua de secretaria la Sra. Carolina Sàrries i Juncosa.
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ACTA
Essent les 10.00h. hores del dia 16 d’agost de 2018, es constitueix la Mesa de Contractació
formada pels membres esmentats anteriorment per tal de procedir a l’obertura interna dels
sobres electrònics únics que contenen la declaració responsable de les empreses presentades
a la licitació que tot seguit s’especifiquen, l’oferta econòmica i la documentació relativa als
criteris que depenen de criteris avaluables de forma automática d’acord amb la clàusula 1.11.8)
del plec de clàusules administratives :

NÚM. ORDRE

EMPRESA

1

AUTOCARS C. ALER SL

2

ALBERT SALVIA i TALARN

3

DOLORS JOVÉ i BELL-LLOC
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En primer lloc La Mesa de Contractació examina les declaracions responsables de les
empreses presentades a la licitació indicant que les empreses AUTOCARS C. ALER SL i
ALBERT SALVIA TALARN les han presentat de forma correcta.
A la declaració responsable presentada per la Sra. DOLORS JOVÉ i BELL-LLOC li manca la
signatura de la persona responsable.

Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a examinar les ofertes econòmiques i la
documentació tècnica avaluable de forma automàtica presentada per les 3 empreses i es
constata:

1) L’empresa AUTOCARS C. ALER SL, presenta oferta econòmica signada i documentació
acreditativa dels criteris avaluables de forma automàtica (permís de circulació, titulació
acompanyant i certificat de vida laboral de l’acompanyant).
2) El Sr. ALBERT SALVIA TALARN, presenta oferta econòmica signada i documentació
acreditativa dels criteris avaluables de forma automàtica (permís de circulació, titulació
acompanyant i certificat de vida laboral de l’acompanyant).
3) La Sra. DOLORS JOVÉ i BELL-LLOC, presenta oferta econòmica sense signar i acredita
el permís de circulació.
Una vegada examinada la documentació la Mesa acorda excloure la proposta de la Sra.
DOLORS JOVÉ i BELL-LLOC de la licitació, ja que encara que la clàusula 1.14 del Plec de
clàusules permet l’esmena d’errors en la declaració responsable, no així de l’oferta econòmica
que s’ha presentat sense la signatura, requisit que es considera imprescindible pel lliurament de
la proposta.
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Així doncs, la Mesa determina que les empreses admeses a la licitació són les següents:

NÚM. ORDRE

EMPRESA

1

AUTOCARS C. ALER SL

2

ALBERT SALVIA i TALARN

Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a examinar la proposta econòmica presentada per
les empreses que tot seguit es relacionen:

NÚM.

EMPRESA

PREU BASE

IVA (10%)

1

AUTOCARS C. ALER SL

166,92€/dia

16,69€/dia

2

ALBERT SALVIA i TALARN

158,37€/dia

15,84€/dia
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Respecte a l’oferta econòmica i tenint en compte la fórmula establerta a la clàusula 1.12) del Plec
de clàusules administratives, les empreses obtenen la següent puntuació:
AUTOCARS C. ALER SL........................................................28,46 punts.
ALBERT SALVIA i TALARN....................................................30 punts.
Acte seguit la Mesa de Contractació procedeix a determinar si l’oferta econòmica presentada
incorre en baixa temerària. Una vegada realitzats els càlculs adients es comprova que les ofertes
no incorren en cap valor anormal o desproporcionat, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula
1.15 del plec que manifesta que es consideraran anormalment baixes les ofertes en que així
es determini d’acord amb el que disposa l’art. 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Tot seguit es dona compte de les millores ofertades per les empreses en relació als següents
apartats:
-Antiguitat dels vehicles:
L’empresa AUTOCARS C. ALER SL, ofereix un vehicle matriculat al juny de l’any 2016.
El Sr. ALBERT SALVIA i TALARN ofereix el vehicle matriculat el juliol de l’any 2016.
-Serveis acreditats de l’acompanyant:
L’empresa AUTOCARS C. ALER SL, acredita que l’acompanyant ha treballat en serveis similars
durant 4 cursos escolars complerts.
El Sr. ALBERT SALVIA i TALARN, acredita que l’acompanyant ha treballat en serveis similars
durant 3 cursos escolars complerts.
-Titulació de l’acompanyant:
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AUTOCARS C. ALER SL, acredita que la titulació de l’acompanyant és d’educadora social.
Sr. ALBERT SALVIA i TALARN, acredita que la titulació de l’acompanyant és de psicòloga.
Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a valorar les ofertes econòmiques i els criteris
avaluables de forma automàtica, essent la valoració definitiva la que es detalla tot seguit d’acord
amb la clàusula 1.12) del Plec de Clàusules Administratives:
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EMPRESA

AUTOCARS
C. ALER SL

ALBERT
SALVIA
TALARN,

i

Oferta
econòmica

Antiguitat
vehicle

Temps treballat
acompanyant

Titulació

Total
Puntuació
definitiva

28.46 punts

40 punts

15 punts

10 punts

93,46 punts

30 punts

40 punts

12 punts

15 punts

97 punts

D’acord amb aquests antecedents, la Mesa proposa l’adjudicació del contracte del servei de de
transport escolar no obligatori de Lleida-Raimat a l’Institut de Mollerussa (IFE) i viceversa curs
escolar 2018/2019, al Sr. Albert Salvia i Talarn per un import de 158,37€/dia més 15,84€/dia
d’IVA i un total previst per al curs escolar 2018/2019 de 27.873,12€ més 2.787,31€.
Així doncs, d’acord amb el que estableix l’art. 150 de LCSP, la Mesa proposa al president del
Consell Comarcal :
1. Que es requereixi al Sr. ALBERT SALVIA i TALARN perquè en el termini de 7 dies hàbils,
presenti la documentació assenyalada a la clàusula 1.17 del Plec de Clàusules administratives.
2.Que una vegada complimentats els requisits establerts en la clàusula 1.17 del Plec, el President
del Consell Comarcal procedeixi a l’adjudicació del servei de de transport escolar no obligatori
de Lleida-Raimat a l’Institut de Mollerussa (IFE) i viceversa curs escolar 2018/2019, al Sr. Albert
Salvia i Talarn.
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Tot seguit s’estén aquesta acta que després de ser llegida signen els membres de la Mesa de
contractació, i que com a secretaria, certifico. “

Atès que consta Decret de Presidència núm. 340/2018, de data 10 de setembre de 2018, quina
part resolutòria , transcrita literalment diu així:
“PRIMER. Deixar sense efecte el Decret núm. 335/2018, de data 6 de setembre de 2018, en el
qual s’adjudicava el servei de transport escolar no obligatori de Lleida-Raimat a l’Institut de
Mollerussa i viceversa curs escolar 2018/2019, a l’empresa ALBERT SALVIA i TALARN.
SEGON. Acceptar la renúncia presentada pel Sr. ALBERT SALVIA i TALARN per a la realització
del servei de transport escolar no obligatori de Lleida-Raimat a l’Institut de Mollerussa i viceversa
curs escolar 2018/2019, per no poder donar compliment a les condicions que van ser objecte de
valoració.
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TERCER. Que es demani la documentació assenyalada a la clàusula 1.17) del Plec de Clàusules
administratives a l’empresa AUTOCARS C. ALER SL, per tal de que la presenti en un termini de
7 dies hàbils, a partir de l’acceptació de la notificació.
QUART. Que d’aquest Decret se’n doni compte en el proper Ple que es realitzi. “
Atès que s’ha donat compliment als articles 150 i 159 de la Llei 9/2017 i a la clàusula 1.17) del
Plec de Clàusules Administratives, d’acord amb els quals es va requerir a l’empresa AUTOCARS
C ALER SL perquè presentés en el termini de 7 dies hàbils la documentació especificada en
l’esmentada clàusula1.17) del plec administratiu:
Atès que per part de l’empresa AUTOCARS C. ALER SL ha estat presentada la documentació
assenyalada a la clàusula 1.17) del Plec de Clàusules Administratives;
Atès que consta escrit presentat per l’empresa AUTOCARS C. ALER SL sol.licitant el següent
canvi en l’ordre de les parades d’aquesta ruta:
Matí: Raimat-Lleida(Pardinyes)-Institut Mollerussa.
Migdia: Institut de Mollerussa (IFE)- Lleida (Pardinyes)-Raimat.
Atès que la disposició addicional 2ª de la Llei 9/2017 estableix que correspon a la presidència la
competència com a òrgan de contractació si l’import del contracte no supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni la quantia de 6.000.000 d’euros;
Atès que segons l’article 13.1g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el president té les atribucions
següents:
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g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5%
dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al
procediment;
Atès que les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, disposen en la base 22a el
següent:
b) Competència de l’Autorització - Disposició de despeses.
Correspondrà l’autorització-disposició de les despeses, dins de l’import dels crèdits autoritzats
en els pressupostos:
Segon .- Al President de l’Entitat
Sense contradir el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Bases de Règim Local
i el que estableix l’article 13, punt g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya:
-Les despeses que siguin precises per a la contractació d’obres, subministraments, gestió
de serveis públics i serveis sempre que el seu import no excedeixi del 10 % de la previsió
per l’any 2018 del Fons de Cooperació Local, partida d’ingrés 450.00.00, i per un import de
79.080,70 €.
Atès que per tant, segons les bases d’execució del pressupost, el President del Consell
Comarcal serà competent com a òrgan de contractació i per autoritzar la despesa en cas de
contractes que el seu import sigui inferior a 79.080,70 €;

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
C/ Prat de la Riba nº 1 - 25230 – MOLLERUSSA
Telèfon 973 711 313 – Fax 973 600 477
www.plaurgell.cat – consell@plaurgell.cat

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell
Atès el que preveu l’art. 13 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i els arts. 128 i 129 del Reglament orgànic
comarcal en relació a les atribucions que ostenta el president del Consell Comarcal;

RESOLC:

PRIMER. Adjudicar a l’empresa AUTOCARS C. ALER SL, el contracte del servei de transport
escolar no obligatori de Lleida-Raimat a l’Institut de Mollerussa i viceversa curs escolar
2018/2019, d’acord amb el Plec de Clàusules administratives i de prescripcions tècniques, que
consta aprovat mitjançant Decret de Presidència núm. 286/2018, de data 27de juliol de 2018.
A la vista de la petició de l’empresa sol.licitant un canvi d’ordre de les parades, la ruta queda tal
com es detalla tot seguit:

ANADA
Punt recollida alumne
Raimat
Lleida (Pardinyes)

Hora
8:42
9:01

Destí
Lleida (Pardinyes)
Institut Mollerussa

Hora
9.01
9:30

Temps transcorregut
19 minuts
29 minuts

Hora
14:51
15:10

Temps transcorregut
21 minuts
19 minuts

TORNADA
Punt recollida alumne
Institut Mollerussa
Lleida Pardinyes

Hora
14:30
14:51

Punt baixada alumne
Lleida(Pardinyes)
Raimat

Els vehicles i personal adscrits al servei són els següents:
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VEHICLE

MATRICULA

ITV

CONDUCTOR

ACOMPANYANT

1111JPY

05/07/2019

Manuel Velasco
Garcia

Marta
Pilar
Berenguer i Aler

3875DXF

13/10/2018

VEHICLE
TITULAR
VHICLE
SUPLENT

SEGON. El preu del contracte és de 166,92€/dia més 16,69€ d’IVA i un total previst per al curs
2018/2019 de 29.377,92€ més 2.937,79€ d’IVA, d’acord amb la proposició econòmica
presentada.
El pressupost inclou l’obligatorietat de l’empresa adjudicatària de donar compliment a les millores
ofertades en les proposicions que han estat objecte de pertinent valoració per part de la Mesa de
Contractació.
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TERCER. La formalització del contracte es realitzarà mitjançant la signatura d’acceptació per
l’adjudicatari de la resolució d’adjudicació, d’acord amb el que preveu l’art.159 g) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
QUART. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 32609-22799 (01) del vigent pressupost
econòmic 2018, pel període setembre a desembre de 2018 i pel període gener a juny de 2019, a
la partida que es prevegi al Pressupost de l’exercici econòmic 2019.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a les empreses que han participat en
el procés de licitació amb indicació dels recursos procedents.
SISÈ. Publicar l’adjudicació del contracte, així com també la seva formalització al perfil del
contractant en els termes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
SETÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del present
contracte.
VUITÈ. Que d’aquest Decret se’n doni compte en el proper Ple que es realitzi.
Mollerussa, 14 de setembre de 2018
La presidenta en funcions

la secretaria
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Rosalia Carnicé i Farré

Anna Areny i Torra
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