PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES
DE SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA COMARCA DEL MOIANÈS PEL
CURS 2018-2019, PRORROGABLE PEL CURS 2019-2020, DIVIDIT EN 6 LOTS:
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QUADRE RESUM
A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ
CONTRACTANT:

CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/
Direcció de l'òrgan de contractació: c.Joies, 11-13 de Moià
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: ccmn.consell@ccmoianes.cat
B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Nombre
d'Expedient
Tipus de
Procediment

2018/211
OBERT

Tipus de Contracte:

SERVEIS

Tramitació:

ORDINÀRIA

Tramitació anticipada:

NO

Forma de presentació d'ofertes: Manual
Cap recurs especial: SÍ
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: NO
C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
Servei de transport escolar de la comarca del Moianès, pel curs 2018-2019 i prorrogable pel curs 2019-2020,
dividit en 6 lots:

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

Ruta
Sant Quirze Safaja-Castellcir-Castellterçol-Institut Escola de Castellterçol
L’Estany-Moià-INS Moianès (Primer Cicle)
L’Estany-Moià-INS Moianès (Segon Cicle)
Collsuspina-Moià-INS Moianès
L’Estany-Castellterçol- Institut Escola de Castellterçol
Moià-Castellterçol- Institut Escola de Castellterçol

Limitacions: NO
Oferta integradora: NO
D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressupost base IVA
exclòs:

Pressupost base IVA inclòs (10% d’IVA):

Lot 1: 31.185,93 €

Lot 1: 34.304,20 €

Lot 2: 8.610,57 €

Lot 2: 9.471,63 €

Lot 3: 8.610,57 €

Lot 3: 9.471,63 €

Lot 4: 8.406,94 €

Lot 4: 9.247,63 €

Lot 5: 11.276,30 €

Lot 5: 12.403,93 €

Lot 6: 7.232,52 €
E. VALOR ESTIMAT

Lot 6: 7.955,77 €
Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Lot 6

Pressupost base de
licitació (IVA exclòs)

31.185,93€

8.610,57 €

8.610,57€

8.406,94 €

11.276,30€

7.232,52 €

Pròrroga (IVA exclòs):

31.185,93€

8.610,57 €

8.610,57€

8.406,94 €

11.276,30€

7.232,52 €

Import modificacions
previstes (IVA exclòs):

6.237,19€

1.722,11 €

1.722,11€

1.681,39 €

2.255,26 €

1.446,51 €

Total VEC per cada
lot:

68.609,05€

18.943,26€

18.943,26€

18.495,27€

24.807,86€

15.911,53€

TOTAL VALOR
ESTIMAT:

165.710,23 €
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F. TERMINI
D'EXECUCIÓ

G. PRÒRROGA

1 any

1 any més

Durada màxima: 2 anys

H. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
NO
I. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
SI, veure Clàusula 20a
J. REVISIÓ DE PREUS
NO
K. GARANTIES
DEFINITIVA : SÍ
L. SUBCONTRACTACIÓ

Ascendeix a 5 %.

NO
M. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
SI, veure Clàusula 23a
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Clàusula 1a. Objecte i qualificació
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del servei de transport escolar de la comarca del
Moianès, pel curs 2018-2019 i prorrogable pel curs 2019-2020. Aquest contracte es
divideix en 6 lots, corresponents a sis líneas de transport escolar, les quals es troben
recollides a l’Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).
L’objecte contractual per a cada lot queda regulat a la Clàusula 1 del PPT.
Els serveis de transport s’han previst d’acord amb el nombre d'alumnes usuaris del
curs escolar 2017-2018 i les preinscripcions del curs 2018-2019, no obstant, és una
mera previsió. El nombre d'alumnes, que el contractista haurà d'acceptar quedarà
determinat a partir de la matrícula definitiva al centre educatiu per cadascun dels
cursos escolars previstos en el contracte.
1.2 Necessitat a satisfer
La contractació d’aquest servei respon a l’obligació que té el Consell Comarcal del
Moianès en relació a la prestació del servei de transport escolar en virtut de la
delegació de la competència efectuada d’acord a la Resolució ENS/1339/2017, de 2
de juny, per la qual es dona publicitat al conveni de col·laboració entre l'Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell
Comarcal del Moianès, relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del
servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.
El present contracte s’estima idoni atès que el Consell Comarcal no pot prestar
directament el servei de transport escolar, ja que no disposa de la infraestructura ni
els mitjans humans, tècnics i materials suficients per organitzar i gestionar la
correcta execució del servei.
1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte
L'objecte contractual per a cada lot s'identifica amb el codi següent:
CPA: 49.31.21. Servei regular de transport terrestre urbàs i suburbà de passatgers per
carretera.
CPV: 60130000-8 Serveis especials de transport de passatgers per carretera
1.4 Limitació d'adjudicacions de lots.
Els licitadors podran presentar oferta a tots els lots, és a dir, no hi ha limitació per a la
presentació d'oferta per lots, garantint-se la màxima concurrència en la licitació.
Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició per un mateix lot. La infracció
d’aquesta condició implicarà la inadmissió de totes les propostes subscrites per ell. Els
licitadors hauran d'indicar en l'exterior de cada sobre el lot al qual presenten oferta.
1.5 Naturalesa i règim jurídic del contracte
El contracte es subjecte a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica
com a contracte administratiu de serveis d’acord amb les previsions de l’article 17
LCSP.
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Les qüestions no previstes en aquest Plec, al Plec de prescripcions tècniques de cada
lot i a la documentació complementària i annexa, es regulen per la LCSP en allò que
tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest
plec de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques i la
documentació complementària annexa. Són també d’aplicació a aquest contracte les
normes següents:
-

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò no
modificat ni derogat per la LCSP

-

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

-

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

-

La Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de
20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics
i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; Decret
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a
l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la
Generalitat.

-

Llei 26/2015, de 28 de juliol, que modifica l'art.13.5 de la Llei orgànica, de 15 de
gener, de protecció jurídica del menor; I RD 110/2015, d'11 de desembre que
crea i regula l'organització i funcionament del Registre Central de Delinqüents
Sexuals.

-

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. m) El
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya.

-

La Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre.

-

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.

-

El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.

-

Conveni de col· laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Consell
Comarcal del
Moianès,relatiu a la delegació de competències en quant a la gestió del servei
escolar de Transport, del servei escolar de Menjador, i altres prestacions en
matèria d'Ensenyament.
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-

Llei 26/2015, de 28 de juliol, que modifica l’art.13.5 de la Llei Orgànica, de 15
de gener, de protecció jurídica del menor; I RD 110/2015, d’11 de desembre
que crea i regula l’organització i funcionament del Registre Central de
Delinqüents Sexuals.

-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP).

-

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.

-

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant,
RD 817/2009).

-

La normativa vigent reguladora del transport escolar, continguda principalment
en les següents disposicions legals:
 Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei
escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat
en l’educació obligatòria.
 Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la
Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament.
 Real Decret 319/1990, de 21 de desembre, que aprova el
Reglament de la Llei 12/1987, de 28 de maig de regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, en el
que no contradigui a la LCSP.
 Real Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat
en el transport escolar i de menors.
 Real Decret 8/2004, de 29 d’ octubre, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la
circulació dels vehicles de motor.
 Reglament número 14 de la Comissió econòmica per Europa de
les Nacions Unides (CEPE) - Prescripcions uniformes relatives a
l’homologació dels vehicles en el que concerneix als ancoratges dels
cinturons de seguretat, els sistemes d’ancoratges ISOFIX i els
ancoratges superiors ISOFIX.
 Real Decret 965/2006, d’1 de setembre pel qual es modifica el
Reglament General de Circulació.
 Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i
regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris
de Catalunya.
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 Ordre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per la qual s’estableixen anualment el calendari escolar del
curs corresponent per als centres docents no universitaris.
 La normativa d’àmbit comarcal aprovada o que s’aprovi durant la
vigència del contracte que estigui referida al servei de transport
escolar.
-

I la resta de normativa concordant.

Clàusula 2a. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
de conformitat amb el que s'estableix en la Clàusula 11a.
Clàusula 3a. Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat,
aquest Consell Comarcal compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés
segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
https://seu-e.cat/web/ccmoianes/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-isubvencions/relacio-de-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant
Clàusula 4a. Pressupost Base de Licitació i valor estimat del contracte
De conformitat amb l’article 54.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, el
calendari escolar podrà tenir un màxim de 178 dies lectius. A efectes de calcular el
pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte, el Consell Comarcal del
Moianès ha tingut el màxim de dies lectius establert per la mencionada Llei.
4.1 El Pressupost Base de Licitació dels lots en el temps de durada del contracte és:
LOT 1
El pressupost base de licitació sense IVA és de 31.185,93 € als que cal afegir
3.118,60€ que corresponen al 10% d’IVA, desglossat segons els conceptes següents:

Ruta
Sant Quirze Safaja-Castellcir-Castellterçol
a l’IE Castellterçol

Alumnes
estimats

(178 dies per curs)

Preu/dia

51

175,20 €
31.185,93 € (sense IVA)
34.304,52 € (IVA inclòs)

7

LOT 2
El pressupost base de licitació sense IVA és de 8.610,57 € als que cal afegir 861,057 €
que corresponen al 10% d’IVA, desglossat segons els conceptes següents:
Ruta

Alumnes estimats

Preu/dia
(178 dies per curs)

L’Estany-Moià a INS Moianès

48,37 €

7

(Primer Cicle)

8.610,57 € (sense IVA)
9.471,63 € (IVA inclòs)
LOT 3
El pressupost base de licitació sense IVA és de de 8.610,57 € als que cal afegir
861,057 € que corresponen al 10% d’IVA, desglossat segons els conceptes següents:
Ruta

Alumnes estimats

Preu/dia
(178 dies per curs)

L’Estany-Moià a INS Moianès

48,37 €
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(Segon Cicle)

8.610,57 € (sense IVA)
9.471,63 € (IVA inclòs)
LOT 4
El pressupost base de licitació sense IVA és de 8.406,94 € als que cal afegir 840,69 €
que corresponen al 10% d’IVA, desglossat segons els conceptes següents:
Ruta

Alumnes estimats

Preu/dia
(178 dies per curs)

Collsuspina-Moiàa INS Moianès

47,23 €
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8.406,94 € (sense IVA)
9.247,63 € (IVA inclòs)
LOT 5
El pressupost base de licitació sense IVA és de 14.121,31 € als que cal afegir
1.412,13€ que corresponen al 10% d’IVA, desglossat segons els conceptes següents:
Ruta

Alumnes estimats

Preu/dia
(178 dies per curs)

L’Estany-Castellterçol a IE Castellterçol

2

63,35 €
11.276,30 € (sense IVA)
12.403,93 € (IVA inclòs)
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LOT 6
L’estimació d’aquest Lot s’ha realitzat tenint en compte que els dimarts i els dijous
només es presta el servei de transport pel trajecte d’anada. Per tant, s’ha calculat 178
dies corresponents als trajectes d’anada i 111 dies corresponents als trajectes de
tornada.
El pressupost base de licitació sense IVA és de 7.232,52 € als que cal afegir 723,25 €
que corresponen al 10% d’IVA, desglossat segons els conceptes següents:
Ruta

Alumnes estimats

Preu/trajecte

Moià-Castellterçol a IE Castellterçol

1

25,03 €
7.232,52 € (sense IVA)
7.955,77 € (IVA inclòs)

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat porta implícits tots
aquells conceptes previstos a l’article 100 de la LCSP i concordants.
4.2 El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 165.710,23 € (IVA
exclòs), desglossat segons els conceptes següents:
Preu/curs

20 %
modif.

Pròrroga
curs

LOT 1:
Sant
Quirze Safaja-Castellcir31.185,93 € 6.237,19 €
Castellterçol
LOT 2:
L’Estany-Moià
8.610,57 € 1.722,11 €
LOT 3:
L’Estany-Moià
8.610,57 € 1.722,11 €
LOT 4:
Collsuspina-Moià
8.406,94 € 1.681,39 €
LOT 5:
L’Estany-Castellterçol
11.276,30 € 2.255,26 €
LOT 6:
Moià-Castellterçol
7.232,52 € 1.446,51 €

Total

31.185,93 € 68.609,05 €
8.610,57 €

18.943,26 €

8.610,57 €

18.943,26 €

8.406,94 €

18.495,27 €

11.276,30 €

24.807,86 €

7.232,52 €

15.911,53 €

VEC TOTAL 165.710,23 €

Clausula 5a. Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
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Lot

1

Lot

2

Lot

3

Lot

4

Lot

5

Lot

6

Pressupost base de
licitació curs 2018/19
(sense iva)
31.185,93

Pressupost base de
licitació curs 2018/19
(sense iva)
8.610,57

Pressupost base de
licitació curs 2018/19
(sense iva)
8.610,57

Pressupost base de
licitació curs 2018/19
(sense iva)
8.406,94

Pressupost base de
licitació curs 2018/19
(sense iva)
11.276,30

Pressupost base de
licitació curs 2018/19
(sense iva)
7.232,52

Pressupost base de
licitació curs 2018/19
(amb iva)

Aplicació

Import

2018

320.22302

13.683,26

2019

320.22302

20.621,26

34.304,52

Pressupost base de
licitació curs 2018/19
(amb iva)

Aplicació

Import

2018

320.22301

3.778,01

2019

320.22301

5.693,62

9.471,63

Pressupost base de
licitació curs 2018/19
(amb iva)

Aplicació

Import

2018

320.22301

3.778,01

2019

320.22301

5.693,62

9.471,63

Pressupost base de
licitació curs 2018/19
(amb iva)

Aplicació

Import

2018

320.22301

3.688,66

2019

320.22301

5.558,97

9.247,63

Pressupost base de
licitació curs 2018/19
(amb iva)

Aplicació

Import

2018

320.22303

4.947,64

2019

320.22303

7.456,30

12.403,93

Pressupost base de
licitació curs 2018/19
(amb iva)

Aplicació

Import

2018

320.22303

3.173,37

2019

320.22303

4.782,40

7.955,77

Observacions
correspon a una previsió de 71 dies dels 178 que té
com a màxim el curs escolar 2018/19
correspon a una previsió de 107 dies dels 178 que
té com a màxim el curs escolar 2018/19

Observacions
correspon a una previsió de 71 dies dels 178 que té
com a màxim el curs escolar 2018/19
correspon a una previsió de 107 dies dels 178 que
té com a màxim el curs escolar 2018/19

Observacions
correspon a una previsió de 71 dies dels 178 que té
com a màxim el curs escolar 2018/19
correspon a una previsió de 107 dies dels 178 que
té com a màxim el curs escolar 2018/19

Observacions
correspon a una previsió de 71 dies dels 178 que té
com a màxim el curs escolar 2018/19
correspon a una previsió de 107 dies dels 178 que
té com a màxim el curs escolar 2018/19

Observacions
correspon a una previsió de 71 dies dels 178 que té
com a màxim el curs escolar 2018/19
correspon a una previsió de 107 dies dels 178 que
té com a màxim el curs escolar 2018/19

Observacions
correspon a una previsió de 71 dies dels 178 que té
com a màxim el curs escolar 2018/19
correspon a una previsió de 107 dies dels 178 que
té com a màxim el curs escolar 2018/19

Per a la resta dels exercicis, incloses les possibles pròrrogues, quedarà condicionada
a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient en cada exercici
pressupostari.
El Consell Comarcal assumeix formalment el compromís a consignar en els exercicis
pressupostaris següents els crèdits suficients per fer front a les despeses que origina
el present contracte , condicionat al finançament del Departament d’ Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
Clàusula 6a. Revisió de preus
En aplicació del règim jurídic de revisió de preus sorgit com a conseqüència de la
Disposició Addicional 88a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2014, la Llei 2/2015, de 30 de març, de Desindexació de
l’Economia Espanyola, i el Real Decret 55/2017, de 3 febrer que desenvolupa
l’esmentada llei, no es preveu fórmula o sistema de revisió del preu del contracte.
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Clàusula 7a. Durada del Contracte
La durada del contracte serà el curs escolar 2018-2019, prorrogable pel curs escolar
2019-2020.
La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del
contracte o des de la data fixada en el document contractual.
Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l’empresa
si l’avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d’anticipació a la data
de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.
Amb independència dels terminis que es puguin pactar, l’adjudicatari queda obligat a
continuar prestant el servei objecte del contracte, al finalitzar aquest, fins que el nou
adjudicatari es faci càrrec del servei, d’acord amb el que estableix l’article 235.a) del
Decret 17/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant ROAS).
Condicionant a la duració i vigència dels contractes:
La revocació de la delegació conferida al Consell Comarcal per part de la Generalitat
de Catalunya per a la gestió dels serveis escolars o la no assignació dels recursos
financers suficients per a l’exercici de la competència delegada causarà
automàticament la resolcuió dels contractes en relació als serveis i cursos escolars
afectats.
La resolució del contracte que tingui causa en aquest condicionant no donarà dret al
contractista a percebre cap tipus d’indemnització.
Clàusula 8a. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord al que preveu l’article 65 de la
LSCP, no estiguin incurses en prohibicions de contractar d’acord al que regula l’article
71 de la LSCP, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional requerida.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o
document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les
normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en
el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es
tracti.
Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats
Econòmiques en l'epígraf corresponent.
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la
Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobri l'Espai Econòmic Europeu
s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la
legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una
declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin
reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
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c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o
certificació administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
3. La solvència de l'empresari:
Els licitadors han de comptar amb la solvència mínima següent en funció del lot o lots
als que es presentin:
3.1 Acreditació de la solvència quan es liciti pel Lot 1
Els licitadors que es presentin pel Lot 1 hauran de comptar amb la solvència
econòmica i financera i tècnica i professional mínima següent:
3.1.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se
pel mitjà següent:
D’acord amb l’article 87 LCSP, el volum anual de negocis del licitador o
candidat, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres (3) últims acabats
ha de ser almenys el valora anual mig del contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Quan per raons justificades, l’empresari no pugui facilitar les referències
sol.licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant
qualsevol altra documentació que sigui considerada suficient per l’ òrgan de
contractació.
3.1.2 La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciarse tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i
fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se pels mitjans següents:
Habilitació professional o empresarial del personal conductor. El personal
conductor haurà de disposar dels documents següents:
o

Carnet de conduir pertinent.

o

Certificat de delictes de naturalesa sexual en vigència.
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o

Certificat d’aptitud professional que atorga el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, concretament de la Direcció
General de Transports i Mobilitat, en el cas de vehicles de més de 9
places.

3.2 Acreditació de la solvència quan es liciti per a la resta de lots (Lot 2, Lot 3,
Lot 4, Lot 5 i Lot 6).
Les empreses que presentin proposició per un o varis lots hauran de comptar amb la
solvència tècnica i professional que es detalla a continuació:
Habilitació professional o empresarial del personal conductor. El personal conductor
haurà de disposar dels documents següents:
o

Carnet de conduir pertinent.

o

Certificat de delictes de naturalesa sexual en vigència.

o

Certificat d’aptitud professional que atorga el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, concretament de la
Direcció General de Transports i Mobilitat, en el cas de vehicles de més
de 9 places.

4. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva
personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial,
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les
prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.
En el supòsit d’Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1
del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya les empreses inscrites en aquest Registre no
han d’aportar els documents i les dades que hi figuren.
En qualsevol cas, caldrà aportar, una declaració sobre l’alteració o no de les dades
existents al Registre de licitadors, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex III.
Poden contractar amb el sector públic les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, i no és necessari formalitzar-les en escriptura pública
fins que no s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a favor seu.
Els empresaris/es que concorrin agrupats en unions temporals queden obligats
solidàriament i han de nomenar un/a representant o apoderat/da únic de la unió amb
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins que aquest s’extingeixi, sens perjudici de l’existència de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments d’una quantia
significativa.
Als efectes de la licitació, els i les empresaris/es que vulguin concórrer integrats en
una unió temporal han d’indicar els noms i les circumstàncies dels que la constitueixin i
la participació de cadascun/a, com també que assumeixen el compromís de constituirse formalment en unió temporal si resulten adjudicataris/es del contracte.
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La durada de les unions temporals d’empresaris/es ha de coincidir amb la del
contracte fins a la seva extinció. Per als casos en què sigui exigible la classificació i
concorrin en la unió empresaris/es nacionals, estrangers/es que no siguin nacionals
d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers/es que siguin nacionals d’un Estat
membre de la Unió Europea, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la
seva classificació, i aquests últims, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses
queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que
les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una
quantia significativa.
Clàusula 9a. Acreditació de la Solvència mitjançant Classificació
Podrà acreditar-se la solvència econòmica i tècnica, amb caràcter potestatiu,
mitjançant la classificació en els grups, subgrups i categories següents:
Grup
R

Subgrup
1

Categoria
A, B, C o D1

El licitador podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva
classificació en el grup o subgrup i categoria de classificació corresponents al
contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a
la clàusula anterior.
Clàusula 10a. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa
10.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició per un mateix lot, ni
subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o
figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les propostes per ell subscrites.
El present contracte es realitza a risc i ventura de l’adjudicatari. Amb la presentació de
la seva oferta renuncia a qualsevol indemnització o compensació pel supòsit de no
execució d’un nombre mínim de serveis, en la mesura que la pròpia idiosincràsia del
1

La categoria va de la classificació empresarial (A,B,C o D) serà en funció de la suma del valor de
l’anualitat mitjana de cada un dels lots als quals es presenti.
 Inferior a 150.000 € Categoria A
 Igual o superior a 150.000 € i inferiors a 300.000 € Categoria B
 Igual i superior a 300.000 € i inferiors a 600.000 € Categoria C
 Igual o superior a 600.000 € Categoria D
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servei es sosté en una estimació del nombre de serveis a realitzar segons les dades
actuals dels usuaris d’aquest servei, i no permet establir un mínim garantit.
10.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes dins
del termini de quinze (15) dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació en el Perfil del contractant del Consell Comarcal del Moianès
(www.ccmoianes.cat). Si l’últim dia del termini fos inhàbil, s’entendrà que el termini de
presentació conclou el primer dia hàbil següent.
Les ofertes aniran adreçades al Consell Comarcal del Moianès, carrer Joies, 11-13 de
Moià - 08180.
Les proposicions podran presentar-se al registre de l’ens, en horari de 09:00 a 14:00 i
de 16:00 a 19:00 hores, de dilluns a divendres laborables, o per qualsevol dels mitjans
admesos per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En cas de presentar-se l’oferta per correu, a l’empara del que disposa l’article 80.4 del
RGLCAP, els licitadors hauran de posar en coneixement del Consell Comarcal del
Moianès, abans de finalitzar el termini de presentació de proposicions, la presentació
de la proposició a l’oficina de correus mitjançant un correu elctrònic en què s’identifiqui
el licitador i el procediment a què es licita, es faci constar la presentació per correu de
la proposició i el número de certificat de la remesa. Tanmateix, transcorreguts deu (10)
dies des de l’acabament del termini de presentació de proposicions sense que
s’hagués rebut l’oferta, no serà admesa en cap cas.
Als efectes que preveu l’article 80.4 del RGLCAP, es fa constar que s’admet el correu
electrònic com a forma de remissió de l’anunci de presentació de l’oferta. S’estableix
com adreça de correu electrònic per a l’anunci de la tramesa per correu postal la
següent: ccmn.consell@ccmoianes.cat.
La remesa de l’anunci per correu electrònic només serà vàlida si compleix amb les
condicions que assenyala l’article 80.4 del RGLCAP.
10.3. Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella
data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà o a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci
de licitació.
10.4 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos (2) sobres
tancats i signats sobre el tancament pel licitador o per la persona que el representi. En
la part exterior del sobre hi figurarà de manera clara la identificació del licitador amb el
seu nom i cognoms o la raó social de l’empresa, i inclourà necessàriament una adreça
de correu electrònic.
El dos sobres esmentats hauran de contenir la següent documentació:
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 Sobre núm. 1, contindrà:
- Sol·licitud de participació en el procés de licitació que consta com a Annex I.
- Declaració Responsable de compliment dels requisits previs establerts en la
Clàusula 8a del present Plec (Annex II).
 Sobre núm. 2, contindrà la documentació enumerada a la Clàusula 11a d’aquest plec,
d’acord amb el model que consta com a Annex IV.
Els documents relatius al sobre número 1 es tindran en compte per considerar si
l’oferta s’admet pura i simplement, o per si s’admet condicionadament (en cas que hi
hagi errors esmenables) o bé, per considerar-la no admesa.
Els documents relatius al sobre número 2 es tindran en compte per valorar les ofertes
segons els criteris associats a una fórmula matemàtica de proporcionalitat o criteri
automàtic.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació
numerada d'aquests:

Sobre número 1.
Documentació administrativa.
Portarà com a títol: SOBRE NÚMERO 1.
Aquest sobre contindrà:
- La Sol·licitud de participació en el procés de licitació del contracte del
servei de transport escolar de la Comarca del Moianès. (model Annex I)
-

La Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.
(model Annex II)

En cas que els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional
exigits variïn d'un lot a un altre, s'aportarà una declaració responsable per cada lot o
grup de lots al qual s'apliquin aquests requisits de solvència.
En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador,
haurà de presentar-se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels
mitjans adscrits a l'execució del contracte.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals
la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant
totes i cadascuna presentar la corresponent declaració responsable.
En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal
d’empresaris (UTE, en endavant), hauran de presentar una sola oferta i en el sobre hi
inclouran la declaració jurada individualitzada de cada licitador que integri la UTE i un
escrit signat conjuntament pels membres de la UTE, en el qual s’indiquin els noms, les
circumstàncies i el percentatges de participació d’aquests membres.
L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en el
supòsit que aquesta esdevingui adjudicatària. Així mateix, les persones o empreses
que conformin la UTE hauran de nomenar un representant o apoderat únic.
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Sobre número 2.
Proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica.
Portarà com a títol: SOBRE NÚMERO 2
El sobre número 2 inclourà l’oferta econòmica i tècnica subscrites d’acord amb els
models que s’adjunten com a Annexes IV2, i degudament signades pel representant
amb poders suficients de l’empresa; que inclourà la proposta presentada pel licitador
en relació a la resta de criteris de valoració a puntuar de forma automàtica, previstos a
la clàusula 11a.
Clàusula 11a. Criteris d’adjudicació
Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula i
segons disposa l’article 145 de la LCSP.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells (la
puntuació màxima serà de 75 punts):

CRITERIS

Punts

Oferta econòmica
 Oferta econòmica del PREU UNITARI PER SERVEI , fins a
50 punts, d’acord amb l’aplicació de la fórmula següent.
P=50 x MO
OF
P = Puntuació obtinguda
MO = Oferta econòmica més baixa
OF = Oferta del licitador

50 punts

Es formularà la proposta per mitjà de l’annex IV del present plec de
clàusules.

Antiguitat del vehicle
 Per determinar l’escala que afecta a l’antiguitat del vehicle
preferent, es tindrà en compte l’antiguitat del mateix des de
l’any de matriculació fins al dia anterior a la finalització del
termini de presentació de documentació del present concurs i
es valorarà d’acord amb la següent escala:

20 punts

2

Si s’opta per a més d’un lot caldrà presentar una oferta econòmica i tècnica per a cada lot (Annex IV).
Les ofertes es podran presentar dins del mateix Sobre Núm. 2.
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ANTIGUITAT

PUNTUACIÓ

De 0 a 1 any d’antiguitat
D’1 a 2 anys d’antiguitat
De 2 a 3 anys d’antiguitat
De 3 a 4 anys d’antiguitat
De 4 a 5 anys d’antiguitat
De 5 a 6 anys d’antiguitat
De 6 a 7 anys d’antiguitat
De 7 a 8 anys d’antiguitat
De 8 a 9 anys d’antiguitat
De 9 a 10 anys d’antiguitat
Més de 10 anys d’antiguitat

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Per obtenir puntuació cal complimentar de l’annex IV d’aquest plec.

Distintiu mediambiental dels vehicles titulars

-

Etiqueta Ambiental ECO = 5 punts
Etiqueta Ambient C verda = 4 punts
Etiqueta Ambiental B groga = 1 punt

5 punts

Per obtenir puntuació cal complimentar de l’annex IV d’aquest plec.

Clàusula 12a. Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes
i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests
s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran
part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui
atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, si escau, el titular de
l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així com
aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari
de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes d'aquesta,
sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si
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escau, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del
total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci
de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un
Anunci específic en el citat perfil.
Clàusula 13a. Qualificació de la documentació inclosa al sobre número 1.
L’endemà de l’últim dia hàbil per a la presentació de proposicions es qualificarà la
documentació inclosa en els sobres número 1. Si s’observessin deficiències
esmenables, s’atorgarà al licitador un termini de tres (3) dies per esmenar-les.
La notificació s’entendrà vàlidament cursada mitjançant l’enviament d’un correu
electrònic a l’adreça indicada pel licitador. Si les deficiències observades no fossin
esmenables, la qualificació serà negativa i la proposició quedarà exclosa de la licitació.
Clàusula 14a. Obertura dels sobres número 2.
L’obertura dels sobres número 2 es celebrarà, en acte públic, a la seu del Consell
Comarcal, prèvia convocatòria publicada al Perfil del contractant.
L’acte començarà amb l’exposició per part del President de la mesa del número de
licitadors que s’hagin presentat i del resultat de la qualificació de la documentació
inclosa als sobres número 1. S’indicaran els licitadors les proposicions dels quals
hagin estat admeses, aquelles en les quals s’hagin observat deficiències esmenables i
les que hagin estat rebutjades, amb indicació de les causes que motiven l’exclusió.
A continuació, s’obriran els sobres número 2 dels licitadors i es llegiran les ofertes
econòmiques i tècniques formulades. Per deixar constància de tot s’aixecarà un acta
que reculli de manera breu les incidències.
En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:





Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que el Consell Comarcal estimi fonamental per
considerar l’oferta econòmica.
No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.
Excedeixin del pressupost màxim establert per al contracte.
Variïn substancialment el model de proposició establert.

La manca de signatura de l’oferta econòmica per persona amb poders suficients podrà
ser esmenada en el termini de vint-i-quatre (24) hores, a comptar de la notificació
verbal de l’existència del defecte, feta per la mesa de contractació en el mateix acte
d’obertura de les proposicions. La no esmena d’aquest defecte és causa de no
acceptació de l’oferta del licitador.
En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en
xifres, prevaldrà l’expressada en lletres.
Clàusula 15a. Ofertes anormalment baixes
Per determinar que una oferta és anormalment baixa es tindran en compte els supòsits
estipulats en l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova
el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(RGLCAP).
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En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa, la
Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat perquè la
justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta
resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta
anormal ni desproporcionada.
Per aquest motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a
l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa
licitadora disposarà d’un termini de 10 dies, a comptar des de la data de recepció de la
sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment. Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa
sol·licitada en el termini esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que
aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé
l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas
contrari, el seu rebuig.
Clàusula 15a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació.
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de
contractació, juntament amb l’acta, la corresponent proposta d’adjudicació per cada lot
en què figuraran ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la puntuació
atorgada a cadascuna d’elles per aplicació dels criteris indicats a la clàusula 11a i
identificant l’econòmicament més avantatjosa.
Clàusula 16a. Requeriment de Documentació
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè,
dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment dels
requisits previs a què fa referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, així com de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2, i
d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent
del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.
Clàusula 17a. Garantia Definitiva
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la
garantia d'un 5% del preu final ofert de cada lot (de forma independent), exclòs
l'Impost sobre el Valor Afegit.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
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a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en
cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta
Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la
Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions
d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les
Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer
efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que se
celebrin a l'estranger.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives
de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats
per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la
lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de
lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
D’altra banda, de conformitat amb l’article 108.2 de la LCSP, l’esmentada garantia es
podrà constituir mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera factura, en
el moment de la seva aprovació, si així ho ha sol·licitat el contractista, fent constar
expressament que per fer efectiva la garantia definitiva del contracte s’opta per la via
de la retenció de part del preu facturat (mitjançant l’annex V).
La Tresoreria del Consell Comarcal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució
del dipòsit, en el moment d’aprovació de la 1a factura.
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze (15) dies naturals des de l’execució, incorrent en
cas contrari en causa de resolució.
Quan, com a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu contractual
experimenti una variació, la garantia haurà de ser reajustada, perquè guardi la deguda
proporció amb el nou preu modificat. Aquest reajustament s’haurà de produir en el
termini de quinze (15) dies naturals comptats des de la data en què es notifiqui a
l’adjudicatari l’acord de modificació.
Clàusula 18a. Adjudicació del Contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o la
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de
ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
Clàusula 19a. Formalització del Contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
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D'acord amb l'assenyalat en l'article 99.7 LCSP, cada lot constituirà un contracte.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació
de l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en
qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la
recepció del requeriment.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del
seu càrrec les corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins
del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressuposat base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la
garantia definitiva.
Clàusula 20a. Condicions Especials d'Execució del Contracte
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte per cada lot,
d'acord amb l'establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic:
1. Afavorir a la reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle.
2. Afavorir l'aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes en el
treball.
3. Afavorir la major participació de la dona al mercat laboral i la conciliació del treball i
la vida familiar.
Clàusula 21a. Drets i Obligacions de les parts
21.1 Drets del contractista.
 El contractista té dret a l’abonament, d’acord amb els preus convinguts, de
les prestacions executades, amb subjecció al contracte atorgat, a les seves
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit pel Consell Comarcal.
 El Consell Comarcal abonarà el preu del contracte pels serveis prestats
després que el contractista hagi presentat les factures per mesos vençuts en el
Registre d’entrades i sortides del Consell Comarcal corresponent en el termini
màxim d’un mes.
 Els pagaments es faran efectius mitjançant transferència bancària d’acord
amb les previsions de l’article 198.4 de la LCSP.
21.2 Obligacions del contractista
 En els preus de l’oferta s’entén que els licitadors han inclòs tots els treballs
que corresponen al servei prestat i tots els materials necessaris per executar el
servei. En conseqüència, el contractista no pot exigir el pagament de cap
quantitat per aquests conceptes.
 Les factures pels serveis prestats es presentaran per mesos vençuts en el
corresponent registre d’entrades i sortides del Consell Comarcal,
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telemàticament, i les ha de conformar el personal tècnic designat pel Consell
Comarcal per dur a terme el seguiment del servei contractat.
 El Consell Comarcal retornarà al contractista les factures que incloguin
serveis no prestats, que no s’adjunti la conformitat del centre escolar
corresponent, que l’import no s’ajusti al preu del contracte, que es presentin les
factures abans d’haver dut a terme tots els serveis del mes corresponent o a les
estipulacions d’aquesta clàusula, o que la forma o el contingut no s’ajusti al que
prevegi l’ordenament jurídic en cada moment.
 Obligacions laborals, socials i de transparència
En relació a cada lot, el contractista està obligat al compliment de la normativa
vigent en matèria laboral i de seguretat social, i del conveni col·lectiu
corresponent. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, sobri Prevenció de Riscos Laborals, i del
Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17
de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del
contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució
del contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu
d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions
salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern,
l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ
requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions
previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es dictin en
l'àmbit municipal.


El contractista ha d’executar el contracte amb estricta subjecció a aquest
Plec, al Plec de prescripcions tècniques i a la seva proposta acceptada pel
Consell Comarcal, i a més, del compliment de les obligacions previstes als
articles 311 i següents de la LCSP, ha de:

-

Disposar per a l’execució del contracte dels mitjans materials i
personals indicats en la seva oferta. Això no obstant, si aquests
fossin insuficients o inadequats, el contractista ha d’ampliar- los o
modificar-los per assegurar el compliment de les seves obligacions
contractuals.

-

Executar el contracte directament, sens perjudici de les previsions de
l’article 214 de la LCSP i les que conté aquest Plec.

-

Complir les disposicions vigents en matèria mercantil, fiscal, laboral,
de seguretat social i salut i higiene en el treball i les que dicti el
Consell Comarcal, així com assumir totes les despeses i retribucions
dels elements materials i personals necessaris, amb total
responsabilitat de les seves obligacions legals de caràcter mercantil,
laboral, civil i fiscal.
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-

Posar a disposició del Consell Comarcal la documentació tècnica
suficient relativa al servei contractat.

-

Obtenir i disposar de les homologacions i permisos de qualsevol tipus
que siguin necessàries.

-

En general, complir, a càrrec seu, totes les obligacions derivades
d’aquest Plec i dels altres documents del contracte i mantenir durant
tota la seva vigència els mitjans tècnics i financers als quals s’havia
compromès.

-

Un cop finalitzat el termini de prestació del servei, continuar prestantlo, amb caràcter obligatori, fins que un nou contractista l’assumeixi.

-

Complir amb la resta d’obligacions establertes en la Clàusula 6.2 del
PPT.

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte per cada
lot, les següents:

-

Prestar el servei encarregat en el lloc i en els termes que figuren en la
seva oferta presentada al procediment de contractació i els
documents que l’acompanyin.

-

El temps de resposta en cas d’averia o urgència serà màxim d’una hora.

-

Contractar i mantenir en vigor durant tota la fase d’execució dels
contractes l’assegurança obligatòria dels vehicles amb els quals es
presta el servei de transport escolar, d’acord amb les condicions que
en cada moment exigeixi la legislació d’aplicació. I l’assegurança
obligatòria de viatgers de conformitat amb les estipulacions de la
clàusula 8 del PPT.

-

Adaptar-se a les variacions que es donin en la prestació del servei
com a conseqüència d’una variació en el nombre d’usuaris adscrits i
en la localització d’aquests.

-

Complir tota la normativa vigent en matèria de seguretat, salut i higiene.

-

Prestar el servei amb el vehicle/s titular/s ofert/s en la seva proposta i
acceptats pel Consell Comarcal.
Durant la vigència del contracte es podran substituir els vehicles
adscrits al servei prèvia comunicació al Consell Comarcal. En
qualsevol cas, els vehicles hauran de tenir les mateixes o millors
característiques tècniques d’antiguitat, mediambientals i de capacitat
que els que es pretenen substituir. El Consell Comarcal haurà
d’autoritzar expressament el canvi dels vehicles.

-

Contractar personal adequat i que disposi de la titulació necessària
per dur a terme aquests serveis.

-

Estar en possessió de la corresponent targeta ITV en vigor, que
acredita que els vehicles amb els que s’ha de prestar el servei
compleixen amb allò que disposa la normativa en matèria d’inspecció
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tècnica.

-

Ser titular de la corresponent autorització de transport discrecional de
viatgers que sigui obligatòria per a la prestació del servei.

-

Afiliar o donar d’alta en la Seguretat Social, amb caràcter previ a l’inici
de la prestació de l’activitat contractada, els treballadors ocupats
durant el període d’execució del contracte.

-

Serà per compte del contractista indemnitzar els danys que s'originin
a tercers. Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys que
s'originin al mateix Consell o al personal que en depèn.

-

En el cas que no puguin prestar puntualment el servei en situacions
imprevistes3 el servei quedarà sempre garantit amb les mateixes
condicions i exigències legals requerides a l’adjudicatari durant la
prestació del servei. Aquesta situació haurà de ser comunicada de
manera immediata en cas que es doni al responsable del contracte
per la seva continuïtat.

-

L’horari establert del servei pot ser modificat en els casos que els
centres facin un canvi horari per a dies concrets. Per aquestes
situacions el Consell Comarcal avisarà amb un mínim de 5 dies
d’antelació dels canvis.

-

Complir amb la resta d’obligacions previstes en la Clàusula 6.2 del PPT.

21.5 Despeses exigibles al contractista
Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i
adjudicació, si escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres
que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que
aquestes assenyalin.
Clàusula 23a. Modificacions contractuals previstes
De conformitat amb l'article 204 de la LCSP, es preveu la possibilitat de què durant
l'execució del contracte es realitzin es puguin realitzar modificacions si concòrre alguna
de les següents circumstàncies:
-

-

-

Ampliació, disminució, substitució dels vehicles adscrits al servei, per altres de
major o menor capacitat o adaptats per a discapacitats, que sigui ocasionat per
l’augment o disminució dels alumnes usuaris.
Modificació, incorporació de noves rutes o per supressió de rutes en funció de
les necessitats del servei.
Altres que així ho consideri el Consell Comarcal del Moianès atenent a
l’especial dificultat i traçat de la ruta, així com a les necessitats específiques del
servei.
Per indicació o requeriment dels Serveis Territorials d’Ensenyament i/o la
Direcció General d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

3

Es consideraran situacions imprevistes aquelles que el Consell Comarcal del Moianès determini com a
tals.
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Les modificacions no afectaran a les condicions d’execució del contracte i només
podran afectar fins a un màxim del 20% del preu d’adjudicació del contracte.
Clàusula 25a. Successió en la Persona del Contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà
subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les
condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi
que afecti a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis
legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui
el compliment de les condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se
a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.
Clàusula 26a. Penalitats per Incompliment
26.1 Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de
de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu
del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució
d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució
parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar,
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes
anteriorment.
26.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
Es consideren molt greu els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de
les condicions especials d'execució establerta en la clàusula 20 d'aquest plec de
clàusules particulars.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri
que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte
no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà
per la penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les
penalitats coercitives d’1% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia
d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió
de la infracció.
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L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula 22
en matèria de subcontractació, comportarà una penalització de l’1% de l'import del
subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva
de l’1 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a al
Consell Comarcal o a tercers amb dret a repetir contra l’administració.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.
26.3 Imposició de penalitats
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la
denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe
del responsable del servei i informe jurídic, pel President o Conseller en qui delegui,
resolució que posarà fi a la via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats pel Consell Comarcal es
realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si
s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera
greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de
l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en
qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es
faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que el Consell
Comarcal tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats
pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta
no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via
administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.
Clàusula 27a. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 211, 312 g) i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total,
sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de
conformitat amb la clàusula 25.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a
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obligacions essencials per l'òrgan de contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats al
Consell Comarcal, en el que excedeixin de l'import de la garantia.
Clàusula 28a. Responsable del Contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic comarcal responsable de
l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:
- Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, para constata que el
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en
el contracte.
- Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi
hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte
suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus
administratiu.
- Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de
la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que
estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
- Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament
executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones o quan la demora
en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció
del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de
mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar
l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que
puguin procedir.
- Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat
l'execució del contracte.
Clàusula 29a. Unitat encarregada del Seguiment i Execució
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà l’Àrea
d’Ensenyament del Consell Comarcal del Moianès.
Clàusula 30a. Confidencialitat i tractament de dades
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix
el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE.
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les
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dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat
adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva
pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o
organitzatives apropiades de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades
(Ajuntament o Consell Comarcal del Moianès).
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu personal que
l’execució del present contracte implica el tractament de dades de caràcter personal de
persones identificades o identificables, per la qual cosa el contractista haurà de signar
un clausulat específic que reculli els seus deures i obligacions en relació amb el
tractament de les dades.
Clàusula 31. Recursos legals dels licitadors
1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació les actuacions
previstes a l’article 44.1 LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari
que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació
bàsica del procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Moià, 28 de maig de 2018
El Secretari,

CPISR-1 C
JAUME
MIRÓ
HERMS

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C JAUME
MIRÓ HERMS
Fecha: 2018.05.28
18:17:21 +02'00'

Jaume Miró i Herms
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L’Interventor que subscriu informa favorablement el present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, la qual cosa fa constar a efectes d’allò que disposa
l’article 116 i la Disposició addicional 3a de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

Francesc Aragon Sànchez

CPISR-1 C
FRANCESC
ARAGON
SANCHEZ

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C FRANCESC
ARAGON SANCHEZ
Fecha: 2018.05.28
15:01:19 +02'00'
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ANNEX I
SOL· LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DELS SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA COMARCA DEL
MOIANÈS PEL CURS 2018-2019, PRORROGABLE PER AL CURS 2019-2020.
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DELS SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA COMARCA DEL
MOIANÈS PEL CURS 2018-2019, PRORROGABLE PER AL CURS 2019-2020.
En/Na ...................................................................................., amb DNI , en nom propi
/ o en representació de l’empresa ...............................................................................,
amb NIF .........................
EXPOSO:
Primer. Que assabentat/da de la convocatòria de la licitació del contracte del
servei de transport escolar de la Comarca del Moianès ( expedient 2018/211) i
estant la meva representada interessada en participar-hi, s’entrega el sobre 1
amb la documentació requerida i que es vol participar en la licitació dels lots:
LOT 1: Ruta CCM01.

LOT 2: Ruta CCM02.

LOT 3: Ruta CCM03.

LOT 4: Ruta CCM04.

LOT 5: Ruta CCM05.

LOT 6: Ruta CCM06.

S’adjunta el següent formulari amb les dades següents:
Dades de l’empresa
Denominació social
NIF
Domicili social (Adreça, població i
CP)
Dades a efectes de
notificacions

Dades a mostrar a la web
pública

Adreça
Població i CP
Telèfon
Fax
Adreça electrònica
Dades dels representants o apoderats
Representant / Apoderat
Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Adreça electrònica
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En el supòsit que l’empresa vulgui identificar altra/es persona/es, diferent/s del
representant o apoderat, a fi de relacionar-se amb l’Administració per contractar:
Dades dels interlocutors

Interlocutor/a
Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Adreça electrònica
Càrrec a l’empresa

I per què consti, signo aquesta declaració responsable
[Lloc, data i signatura]
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ANNEX II
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE COMPLIR AMB ELS
REQUISITS PREVIS QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 140 DE LA LCSP
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE COMPLIR AMB ELS
REQUISITS PREVIS QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 140 DE LA LCSP
En/Na......................................................................................................................... amb
DNI ......................................... actuant en nom propi / en representació de l’entitat
mercantil ...........................................................................................................................,
provista del CIF .......................... amb domicili a .......................................................
.....................................................................en qualitat de licitador en el procediment
obert pel LOT ........ de la contractació del Servei de transport escolar de la comarca del
Moianès pel curs 2018-2019, DECLARA RESPONSABLEMENT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del LOT número ......... pel
Servei de transport escolar de la comarca del Moianès pel curs 2018-2019, prorrogable
pel curs 2019-2020.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de
l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser
adjudicatari del contracte de serveis, en concret:
 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
 Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els
requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres].
 Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
___________________________________.
 Que disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les
persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions,
oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte dels establerts a la Llei
26/2015, de 28 de juliol.
 Que disposa d’una assegurança obligatòria (SOVI) de responsabilitat civil
suficient que cobreixi la responsabilitat per danys i perjudicis soferts per les
persones transportades derivats de l’ús dels vehicles utilitzats per al transport,
de conformitat amb l’establert en el Real Decret 1575/1989, de 22 de
desembre, pel que s’aprova el Reglament de l’assegurança obligatòria de
viatgers.
 Que disposa d’una assegurança complementària de responsabilitat civil
suficient que cobreixi la responsabilitat per danys i perjudicis, directes o
indirectes, que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei, públic o
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal
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al seu càrrec o d’una organització deficient de les accions que s’executin per
raó del contracte.
 Que tots els vehicles que es posaran a disposició del contracte s’ajusten a les
característiques especifiques per aquesta tipologia de transport que recull el
Plec de prescricpioncs tècniques particulars.
 Que és titular de l’autorització de transport públic de viatgers en autobús
expedit pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General de Transports i Mobilitat).
 Que no té cap tipus de deute amb el Consell Comarcal del Moianès.
 Que accepta íntegrament el plec de clàusules administratives i prescripcions
tècniques, i es compromet a complir les obligacions especificades en dit
document.
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a
això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

[Lloc, data i signatura]
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ANNEX III
DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES QUE FIGUREN AL
REGISTRE DE LICITADORS
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES ANOTADES
EN EL REGISTRE DE LICITADORS

Nom

Cognoms

NIF

En representació de l’empresa

CIF

Domiciliada a efectes de notificacions

Població
CP

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Número d’inscripció en el Registre de la Expedient de contractació al qual es
Generalitat de Catalunya:
concorre:

Declara sota la seva responsabilitat:


Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya no han estat alterades en cap de les seves
circumstàncies, i que es corresponen a la diligència del Registre que
s’acompanya a aquesta declaració.



Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya referents a:
-

___________________________
___________________________
___________________________

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que s’adjunten
a la present declaració, i que aquests extrems han estat comunicats al Registre
en data ________________, mantenint-se la resta de les dades sense cap
alteració respecte del contingut de la diligència del Registre.

[Lloc, data i signatura]
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ANNEX IV
MODEL

DE

PRESENTACIÓ

DE

L’OFERTA

ECONÒMICA

I

TÈCNICA
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OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA QUE ES FORMULA PER AL PLEC DE

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE
SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA COMARCA DEL MOIANÈS
PEL CURS 2018-2019, PRORROGABLE PEL CURS 2019-2020, DIVIDIT EN
6 LOTS
LOT 1
En/Na................................................................................................, major d'edat, veí de
........................................................, amb domicili a efectes de notificacions al carrer
.............................................................................núm........ de................................. codi
postal..................., provist del DNI/NIF....................................., actuant en nom i
representació de l’entitat mercantil.......................................................................................,
, acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives que regiran la
contractació, i subjectant-se als preceptes legals que regulen la contractació del sector
públic.
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’administració local, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap
de les circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració que determina
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
OFERTA ECONÒMICA:


Preu / dia (anar i tornar) (IVA no inclòs):
(en lletra).........................................................................................................euros/dia
(en xifra)

................................ €/dia

 Tipus d’IVA: ...........................
 Import corresponent a l’IVA: .......................................................euros/dia
O, DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l’entitat mercantil que
represento té la condició de subjecte exempt respecte l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA). Així mateix, en cas de resultar adjudicatari, em comprometo a
acreditar degudament aquesta exempció, en el termini màxim de 10 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la recepció del corresponent requeriment.

OFERTA TÈCNICA:


Antiguitat del vehicle
La data de la primera matriculació del vehicle que s’asdcriu per a la prestació del
servei: ......................................................



Disposa de l’etiqueta ambiental:
ECO

B groga

C verda

(Lloc, data i signatura del proponent)
SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS
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OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA QUE ES FORMULA PER AL PLEC DE

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE
SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA COMARCA DEL MOIANÈS
PEL CURS 2018-2019, PRORROGABLE PEL CURS 2019-2020, DIVIDIT EN
6 LOTS
LOT 2
En/Na................................................................................................, major d'edat, veí de
........................................................, amb domicili a efectes de notificacions al carrer
.............................................................................núm........ de................................. codi
postal..................., provist del DNI/NIF....................................., actuant en nom i
representació de l’entitat mercantil.......................................................................................,
, acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives que regiran la
contractació, i subjectant-se als preceptes legals que regulen la contractació del sector
públic.
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’administració local, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap
de les circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració que determina
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
OFERTA ECONÒMICA:


Preu / dia (anar i tornar) (IVA no inclòs):
(en lletra).........................................................................................................euros/dia
(en xifra)

................................ €/dia

 Tipus d’IVA: ...........................
 Import corresponent a l’IVA: .......................................................euros/dia
O, DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l’entitat mercantil que
represento té la condició de subjecte exempt respecte l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA). Així mateix, en cas de resultar adjudicatari, em comprometo a
acreditar degudament aquesta exempció, en el termini màxim de 10 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la recepció del corresponent requeriment.

OFERTA TÈCNICA:


Antiguitat del vehicle
La data de la primera matriculació del vehicle que s’asdcriu per a la prestació del
servei: ......................................................



Disposa de l’etiqueta ambiental:
ECO

B groga

C verda

(Lloc, data i signatura del proponent)
SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS
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OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA QUE ES FORMULA PER AL PLEC DE

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE
SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA COMARCA DEL MOIANÈS
PEL CURS 2018-2019, PRORROGABLE PEL CURS 2019-2020, DIVIDIT EN
6 LOTS
LOT 3
En/Na................................................................................................, major d'edat, veí de
........................................................, amb domicili a efectes de notificacions al carrer
.............................................................................núm........ de................................. codi
postal..................., provist del DNI/NIF....................................., actuant en nom i
representació de l’entitat mercantil.......................................................................................,
, acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives que regiran la
contractació, i subjectant-se als preceptes legals que regulen la contractació del sector
públic.
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’administració local, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap
de les circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració que determina
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
OFERTA ECONÒMICA:


Preu / dia (anar i tornar) (IVA no inclòs):
(en lletra).........................................................................................................euros/dia
(en xifra)

................................ €/dia

 Tipus d’IVA: ...........................
 Import corresponent a l’IVA: .......................................................euros/dia
O, DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l’entitat mercantil que
represento té la condició de subjecte exempt respecte l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA). Així mateix, en cas de resultar adjudicatari, em comprometo a
acreditar degudament aquesta exempció, en el termini màxim de 10 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la recepció del corresponent requeriment.

OFERTA TÈCNICA:


Antiguitat del vehicle
La data de la primera matriculació del vehicle que s’asdcriu per a la prestació del
servei: ......................................................



Disposa de l’etiqueta ambiental:
ECO

B groga

C verda

(Lloc, data i signatura del proponent)
SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS
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OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA QUE ES FORMULA PER AL PLEC DE

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE
SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA COMARCA DEL MOIANÈS
PEL CURS 2018-2019, PRORROGABLE PEL CURS 2019-2020, DIVIDIT EN
6 LOTS
LOT 4
En/Na................................................................................................, major d'edat, veí de
........................................................, amb domicili a efectes de notificacions al carrer
.............................................................................núm........ de................................. codi
postal..................., provist del DNI/NIF....................................., actuant en nom i
representació de l’entitat mercantil.......................................................................................,
, acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives que regiran la
contractació, i subjectant-se als preceptes legals que regulen la contractació del sector
públic.
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’administració local, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap
de les circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració que determina
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
OFERTA ECONÒMICA:


Preu / dia (anar i tornar) (IVA no inclòs):
(en lletra).........................................................................................................euros/dia
(en xifra)

................................ €/dia

 Tipus d’IVA: ...........................
 Import corresponent a l’IVA: .......................................................euros/dia
O, DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l’entitat mercantil que
represento té la condició de subjecte exempt respecte l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA). Així mateix, en cas de resultar adjudicatari, em comprometo a
acreditar degudament aquesta exempció, en el termini màxim de 10 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la recepció del corresponent requeriment.

OFERTA TÈCNICA:


Antiguitat del vehicle
La data de la primera matriculació del vehicle que s’asdcriu per a la prestació del
servei: ......................................................



Disposa de l’etiqueta ambiental:
ECO

B groga

C verda

(Lloc, data i signatura del proponent)
SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS
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OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA QUE ES FORMULA PER AL PLEC DE

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE
SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA COMARCA DEL MOIANÈS
PEL CURS 2018-2019
LOT 5
En/Na................................................................................................, major d'edat, veí de
........................................................, amb domicili a efectes de notificacions al carrer
.............................................................................núm........ de................................. codi
postal..................., provist del DNI/NIF....................................., actuant en nom i
representació de l’entitat mercantil.......................................................................................,
acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives que regiran la
contractació, i subjectant-se als preceptes legals que regulen la contractació del sector
públic.
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’administració local, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap
de les circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració que determina
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
OFERTA ECONÒMICA:


Preu / dia (anar i tornar) (IVA no inclòs):
(en lletra).........................................................................................................euros/dia
(en xifra)

................................ €/dia

 Tipus d’IVA: ...........................
 Import corresponent a l’IVA: .......................................................euros/dia
O, DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l’entitat mercantil que
represento té la condició de subjecte exempt respecte l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA). Així mateix, en cas de resultar adjudicatari, em comprometo a
acreditar degudament aquesta exempció, en el termini màxim de 10 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la recepció del corresponent requeriment.

OFERTA TÈCNICA:


Antiguitat del vehicle
La data de la primera matriculació del vehicle que s’asdcriu per a la prestació del
servei: ......................................................



Disposa de l’etiqueta ambiental:
ECO

B groga

C verda

(Lloc, data i signatura del proponent)
SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS
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OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA QUE ES FORMULA PER AL PLEC DE

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE
SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA COMARCA DEL MOIANÈS
PEL CURS 2018-2019, PRORROGABLE PEL CURS 2019-2020, DIVIDIT EN
6 LOTS
LOT 6
En/Na................................................................................................, major d'edat, veí de
........................................................, amb domicili a efectes de notificacions al carrer
.............................................................................núm........ de................................. codi
postal..................., provist del DNI/NIF....................................., actuant en nom i
representació de l’entitat mercantil.......................................................................................,
, acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives que regiran la
contractació, i subjectant-se als preceptes legals que regulen la contractació del sector
públic.
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’administració local, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap
de les circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració que determina
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
OFERTA ECONÒMICA:


Preu / trajecte (anar o tornar) (IVA no inclòs):
(en lletra)................................................................................................euros/trajecte
(en xifra)

................................ €/trajecte

 Tipus d’IVA: ...........................
 Import corresponent a l’IVA: .......................................................euros/trajecte
O, DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l’entitat mercantil que
represento té la condició de subjecte exempt respecte l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA). Així mateix, en cas de resultar adjudicatari, em comprometo a
acreditar degudament aquesta exempció, en el termini màxim de 10 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la recepció del corresponent requeriment.

OFERTA TÈCNICA:


Antiguitat del vehicle
La data de la primera matriculació del vehicle que s’asdcriu per a la prestació del
servei: ......................................................



Disposa de l’etiqueta ambiental:
ECO

B groga

C verda

(Lloc, data i signatura del proponent)
SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS
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ANNEX V
GARANTIA DEFINITIVA MITJANÇANT RETENCIÓ EN EL PREU
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SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA VIA DE
RETENCIÓ EN EL PREU

Sr./Sra. .................................................................. amb DNI núm..... .......................... ,
en representació de............................................................................................ ............
......................................................................................... , NIF núm. ..........................
domiciliada a .................................................................................... ...........................
MANIFESTO
Que a l’empara de l’article 108.2 de la Llei de contractes del sector públic, l’entitat
que represento, s’acull a la possibilitat de constituir la garantia definitiva del contracte
mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera factura, en el moment de la
seva aprovació.
SOL·LICITO
Que es defereixi la constitució de la garantia definitiva fins al moment d’aprovació de
la primera factura, i es procedeixi llavors a retenir-ne part del preu, en l’import
suficient per fer front a la garantia, això és, un 5% del preu d’adjudicació del
contracte.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable
[Data i signatura]
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