Consell Comarcal
del Pla d’Urgell
CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI
D’ALUMNES DE LA COMARCA DEL PLA D’URGELL ESCOLARITZATS EN CENTRES
D’EDUCACIÓ ESPECIAL A LLEIDA I VISCEVERSA CURSOS ESCOLARS 2019-2020 I 20202021
REUNITS
D'una banda, el Sr. Rafel Panadés i Farré, amb DNI núm.
, en qualitat de president
del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, amb domicili al carrer Prat de la Riba, 1 de Mollerussa,
actuant en nom del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb NIF P7500012E, i tal com s’estableix
a l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, que assenyala les atribucions dels presidents del
consells comarcals. D’ara en endavant l’adjudicador.
I de l’altra el Sr. Albert Salvia Talarn, amb NIF número
, que actua en nom propi,
amb domicili social situat al carrer Ivars d’Urgell nº12 de Mollerussa i amb poder suficient tal com
s’acredita al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE),
el qual manifesta tenir plena capacitat per contractar i que no es troba incurs en cap de les causes
d'incompatibilitat ni d’incapacitat, d’acord amb la legislació aplicable. D’ara en endavant
l’adjudicatari.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,

MANIFESTEN
1.Que l’objecte d’aquest contracte és el servei de transport escolar obligatori d’alumnes de la
comarca del Pla d’Urgell escolaritzats en centres d’educació especial a Lleida i viceversa (cursos
escolars 2019-2020 i 2020-2021).
2. Que per mitjà de Decret de Presidència núm. 564/2019 de data 11 de juny de 2019, es va
aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària,
per a l’execució del servei de transport escolar obligatori d’alumnes de la comarca del Pla d’Urgell
escolaritzats en centres d’educació especial a Lleida i viceversa (cursos escolars 2019-2020 i
2020-2021).
3. Que per mitjà de Decret de Presidència núm. 791/2019, de data 9 d’agost de 2019, es va
aprovar la licitació i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del Contracte
del servei de transport escolar obligatori als centres d’educació especial a Lleida cursos escolars
2019/2020- 2020/2021.
4. Que mitjançant Decret de Presidència núm. 849/2019, de data 16 de setembre de 2019, s’ha
resolt el que transcrit literalment diu així:
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“DECRET DE PRESIDÈNCIA

Assumpte:

Adjudicació del servei de transport escolar obligatori als centres d’educació
especial a Lleida cursos escolars 2019/2020 – 2020/2021

Signador:

Rafel Panadés i Farré

Càrrec:

El president

Atès que mitjançant Decret de Presidència núm. 791/2019, de data 9 d’agost de 2019, es va
aprovar la licitació i el de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques de
la licitació del contracte per procediment obert simplificat i tramitació ordinària del servei de
transport escolar obligatori als centres d’educació especial a Lleida cursos escolars 2019/2020 –
2020/2021;
Atès que s’ha donat compliment a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, el qual regula les especificitats en la tramitació del procediment obert simplificat,
tipus de procediment que d’acord amb l’esmentat article podrà seguir- se en cas de contractes
de licitació de serveis que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 100.000,00€;
Atès el que preveu la Disposició addicional segona, apartat 7 de la Llei 9/2017, que regula la
composició de la Mesa de contractació;
Atès que la Mesa de contractació reunida en data 3 d’agost de 2019, va proposar l’adjudicació
del contracte del servei de menjador del servei de transport escolar obligatori als centres
d’educació especial a Lleida cursos escolars 2019/2020 - 2020/2021, l’Acta dels quals transcrita
literalment diu així:
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ QUE VINCULA ELS SEGÜENTS TRÀMITS
ADMINISTRATIUS: LECTURA DE L’INFORME DE VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
TÈCNICA QUE DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR, OBERTURA DEL SOBRE B QUE CONTÉ
LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA,
LA SEVA VALORACIÓ DEFINITIVA I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI D’ALUMNES DE LA COMARCA DEL PLA
D’URGELL ESCOLARITZATS EN CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL A LLEIDA I
VISCEVERSA CURSOS ESCOLARS 2019-2020 I 2020-2021

ASSISTENTS:
Presidència: Sr. Rafel Panadés i Farré, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Vocals:
Anna Areny i Torra, secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Pilar Casanova Navarro, interventora del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
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Mercè Roma Puigpinós, tècnica d’ensenyament del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Secretaria: Jordi Montoliu Chia, o persona que la substitueixi del Departament de Secretaria.
Essent les 11.30 hores, es constitueix en acte públic, la Mesa de Contractació, formada pels
membres esmentats anteriorment, per tal de procedir en primer lloc a donar compte als assistents
de l’informe tècnic realitzat en relació a la valoració de la documentació valorable mitjançant un
judici de valor.
Assisteix el Sr. Albert Salvia i Talarn.
En primer lloc el secretari de la Mesa dona compte que el passat dia 30 d’agost de 2019 es va
procedir a l’obertura del sobre electrònic A, en el que es va admetre les proposicions presentades
dels següents licitadors:

NÚM. ORDRE

EMPRESA

1

AUTOCARS C ALER, S.L.

2

ALBERT SALVIA TALARN

Tot seguit es procedeix a donar lectura a l’informe de valoració de data 2 de setembre de 2019 i
que transcrit literalment diu així:

“INFORME DE VALORACIÓ
ASSUMPTE:
Valoració de la documentació tècnica relativa als criteris que depenen d’un judici de valor,
corresponent a la contractació del servei de transport escolar obligatori d’alumnes de la Comarca
del Pla d’Urgell a centres d’educació especial a Lleida pels cursos 2019/2020 i 2020/2021.
INFORME:
A la licitació dalt esmentada s’han presentat les següents empreses:
- Albert Sàlvia Talarn (taxi Sàlvia).
- Javier Berenguer Aler ( autocars Aler).
El Plec de clàusules administratives, estableix com a criteris d’adjudicació la planificació del
serveis , amb una puntuació màxima de 25 punts. En la planificació del servei, s’especificaran
les condicions del vehicle, possibilitat de la seva substitució en cas d’incidència o avaria, suport
als alumnes, planificació general, etc.
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Es revisa la planificació del servei presentada pel senyor Albert Sàlvia i Talarn, on es detalla
entre altres que:
- Defineix acuradament les tasques que ha de realitzar el conductor del vehicle, incloent les
mesures de seguretat tant pels alumnes com pel vehicle. També disposarà del certificat negatiu
del registre central de delinqüents sexuals.
- Defineix acuradament les tasques del acompanyant del servei i s’identificarà amb una targeta
acreditativa.
- En relació als alumnes usuaris del transport, té en compte l’atenció especial que requereixen ,
la resolució de conflictes que puguin sorgir durant el trajecte, així com les obligacions dels
mateixos en relació a l’actitud d’ordre i seguretat que han de mantenir mentre romanguin a
l’interior del vehicle. Aporta un model de graella per controlar la seva assistència i un model de
graella per recollir les dades de contacte dels familiars responsables per comunicar-se amb ells
davant de qualsevol incidència, retard , modificació puntual de la ruta,...
- El vehicle que realitzarà la ruta disposa de nou places inclosa la del conductor així com la
possibilitat de traslladar persones amb cadira de rodes . En el cas d’avaria disposa d’un vehicle
amb les mateixes places que la furgoneta que destinaria a aquesta ruta.
- El vehicle disposa d’un sistema el qual permet tenir el vehicle geo-localitzat , en cas d’algun
incident o necessitat és possible saber la situació del vehicle al moment, també disposa de
sistema de mans lliures que permet atendre o realitzar trucades en cas d’urgència.
El vehicle disposa de farmaciola i extintor degudament homologat i que segueix les inspeccions
periòdiques pertinents per garantir el seu correcte funcionament.
- El vehicle disposa de seients abatibles i reposa-braços individuals .
- Té en compte la higiene i manteniment del vehicle, així com del distintiu indicatiu de transport
escolar que ha de portar.
- Té en compte la velocitat de conducció.
- Defineix les mesures de seguretat que tindrà en les parades que realitzi als punts de recollida i
baixada dels alumnes.
- Defineix les assegurances de que disposa : assegurança de responsabilitat civil que cobreix els
ocupants (alumnes, conductor i acompanyant) i també disposa de una pòlissa de responsabilitat
civil de l’empresa i servei de prevenció i vigilància de la salut .
- En la planificació de l’itinerari s’adapta al mateix recorregut i horaris que figura a l’annex 3 del
ple de clàusules administratives d’aquesta contractació.
Es revisa la planificació del servei presentada pel senyor Javier Berenguer Aler , on es detalla
entre altres que:
- En la planificació de l’itinerari modifica la ruta de l’annex 3 del plec de clàusules administratives
d’aquesta contractació , de tal manera que en el trajecte d’anada l’alumne de Mollerussa que
puja primer és el que baixa últim i per tant es la que realitza més minuts de trajecte dins el vehicle.
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Tot i que mostra estar disposat en realitzar canvis en el recorregut.
- En relació a les condicions del vehicle manifesta que si es produeix algun tipus d’incidència o
avaria en el vehicle titular, i sempre que sigui possible , l’empresa utilitzaria com a suplent un
vehicle idèntic al titular , amb les mateixes característiques tècniques i d’antiguitat .
- Manifesta que el suport als alumnes durant el trajecte serà realitzat per l’acompanyant del
servei.
- L’empresa es compromet a adscriure al servei un conductor i substituir-lo en cas que sigui
necessari.
- Tant el conductor com l’acompanyant disposaran del corresponent certificat negatiu
d’antecedents per delicte de naturalesa sexual abans de l’inici de l’activitat.
- L’empresa disposa d’un contracte per la instal·lació de localitzadors del seu vehicle. El vehicle
també disposa de dispositiu de mans lliures que permet atendre o realitzar trucades en cas
d’urgència.
D’acord amb la planificació del servei presentada per les dues empreses es valora :
- El Sr. Albert Sàlvia Talarn defineix acuradament les tasques que ha de realitzar el conductor
del vehicle incloent les mesures de seguretat del vehicle i que aquest disposi del registre de
delictes sexuals, i el Sr Javier Berenguer Aler manifesta que el conductor disposarà del certificat
de delictes sexuals i es compromet a substituir-lo en el cas que sigui necessari.
Valoració Sr. Albert Sàlvia Talarn 3
Sr. Javier Berenguer Aler 2
- El Sr. Albert Sàlvia Talarn defineix acuradament les tasques de l’acompanyant del servei i que
aquest s’identificarà amb una targeta identificativa, el Sr. Javier Berenguer Aler només explica
que el suport als alumnes durant el trajecte serà realitzat pel acompanyant i que aquest també
disposarà del certificat de delictes sexuals.
Valoració Sr. Albert Sàlvia Talarn 3
Sr. Javier Berenguer Aler 2
- El Sr. Albert Sàlvia Talarn té en compte la atenció especial que requereixen els alumnes que
utilitzaran aquest transport , la resolució de conflictes que puguin sorgir durant el trajecte així com
les obligacions del mateixos en quan a ordre i seguretat mentre romanguin a l’interior del vehicle.
També aporta models de graelles per controlar la assistència. El Sr Javier Berenguer Aler no fa
cap menció especial d’aquest tema.
Valoració Sr. Albert Sàlvia Talarn 2
Sr. Javier Berenguer Aler 0
- En el cas del la substitució del vehicle el Sr. Albert Sàlvia Talarn disposa de un vehicle amb les
mateixes places que destinaria a aquesta ruta. El Sr. Javier Berenguer Aler manifesta que si es
produeix algun tipus d’incidència o averia en el vehicle titular, sempre que sigui possible
l’empresa utilitzaria com a suplent un vehicle idèntic al titular.
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Valoració Sr. Albert Sàlvia Talarn 3
Sr. Javier Berenguer Aler 3
- El vehicle que utilitzaria el Sr. Albert Sàlvia Talar té un geocalitzador i disposa d’un sistema de
mans lliures . El vehicle que utilitzaria el Sr. Javier Berenguer Aler disposa d’un sistema de mans
lliures i la seva empresa té un contracte per d’instal·lació de aparells geocalitzadors als seus
vehicles.
Valoració Sr. Albert Sàlvia Talarn 3
Sr. Javier Berenguer Aler 2
- El vehicle del Sr. Albert Sàlvia Talarn disposa de farmaciola i extintor degudament homologat
amb les inspeccions periòdiques pertinents. El Sr. Javier Berenguer Aler no fa cap menció
d’aquest tema.
Valoració Sr. Albert Sàlvia Talarn 1
Sr. Javier Berenguer Aler 0
- El Vehicle del Sr. Albert Sàlvia Talarn disposa de seients abatibles i reposa braços individuals .
El Sr. Javier Berenguer Aler no fa cap menció d’aquest tema.
Valoració Sr. Albert Sàlvia Talarn 1
Sr. Javier Berenguer Aler 0
- El Sr. Albert Sàlvia Talarn té en compte la velocitat de conducció . El Sr. Javier Berenguer Aler
no fa cap menció d’aquest tema.
Valoració Sr. Albert Sàlvia Talarn 1
Sr. Javier Berenguer Aler 0
- El Sr. Albert Sàlvia Talarn defineix les mesures de seguretat que tindrà en les parades que
realitzin . El Sr. Javier Berenguer Aler no fa cap menció d’aquest tema.
Valoració Sr. Albert Sàlvia Talarn 1
Sr. Javier Berenguer Aler 0
- El Sr. Albert Sàlvia Talarn defineix les assegurances de que disposa(assegurança de
responsabilitat civil que cobreix tots els ocupants del vehicle) i una pòlissa de responsabilitat civil
de l’empres i servei de prevenció i vigilància de la salut. El Sr. Javier Berenguer Aler no fa cap
menció d’aquest tema.
Valoració Sr. Albert Sàlvia Talarn 1
Sr. Javier Berenguer Aler 0“.
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La Sra. Pilar Casanova Navarro, la qual actua com a vocal de la Mesa, un cop llegit l’esmentat
informe, no està conforme en donar puntuació en la manifestació de si l’acompanyant disposa
del corresponent certificat negatiu d’antecedents per delicte de naturalesa sexual abans de l’inici
de l’activitat i de que disposa (assegurança de responsabilitat civil que cobreix tots els ocupants
del vehicle) i una pòlissa de responsabilitat civil de l’empresa i servei de prevenció i vigilància de
la salut, per la qual cosa manifesta la seva discrepància.
Així doncs, la Mesa de Contractació, un cop llegit l’esmentat informe, dona conformitat al
contingut del mateix i ratifica les puntuacions atorgades en referència a l’apartat B de la clàusula
1.12 dels criteris que depenen d’un judici de valor, excepte les puntuacions atribuïdes a ambdós
licitadors relatives a l’assegurança de la responsabilitat civil i el certificat negatiu d’antecedents
per delicte de naturalesa sexual. Per aquest motiu, seran restats 2 punts de la valoració total del
sobre A.
Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a l‘obertura dels sobres electrònics B que han de
contenir la proposició econòmica i la documentació relativa als criteris avaluables de forma
automàtica, tal com s’estableix al Plec de Clàusules administratives i que és la següent:

NÚM.

EMPRESA

OFERTA ECONÒMICA

1

AUTOCARS C ALER, S.L.

150,00€/dia (IVA a part)

2

ALBERT SALVIA TALARN

166,84€/dia (IVA a part)

Acte seguit la Mesa de Contractació procedeix a determinar si les ofertes econòmiques
presentades incorren en baixa temerària. Una vegada realitzats els càlculs adients es comprova
que les ofertes no incorren en cap valor anormal o desproporcionat, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula 1.15 del plec que manifesta que es consideraran anormalment baixes
les ofertes en que així es determini d’acord amb el que disposa l’art. 85 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques.

Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a valorar les ofertes econòmiques, d’acord amb la
formula especificada en el punt 1.12 del plec de clàusules administratives:
Preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta =

______________________________ x 30 punts
Preu de l’oferta a valorar

La Mesa atorga a Autocars Aler, S.L., la puntuació màxima de 30 punts, ja que és qui presenta
l’oferta més econòmica.
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Pel que fa a l’oferta econòmica presentada pel Sr. Albert Salvia Talarn, la Mesa atorga la
puntuació de 26,97€, un cop aplicada la fórmula esmentada anteriorment:
150,00€
Puntuació de cada oferta =

____________________________ x 30 punts= 26,97€
166,84€

En relació a l’antiguitat dels vehicles i tal com s’estableix en el plec de clàusules administratives,
la mesa a puntuat de la següent manera:
-

Autocars Aler, S.L.:
a) Antiguitat del vehicle: Es valora en 15 punts ja que l’antiguitat és inferior a 4 anys (26
de juny de 2016)
b) Valoració de furgoneta adaptada per una segona cadira de rodes: Es valora amb la
puntuació màxima de 15 punts.
c) Valoració de l’acompanyant: S’acrediten serveis prestats en serveis iguals o similars
des del curs 2016-2017 fins al curs 2018-2019, per tant obté la puntuació màxima de 3
punts.
d) En relació a la titulació: Es valora la titulació aportada amb un màxim de 2 punts.

-

Albert Salvia Talarn:
e) Antiguitat del vehicle: Es valora en 25 punts ja que l’antiguitat és inferior a 2 anys (22
de juny de 2018)
f) Valoració de furgoneta adaptada per una segona cadira de rodes: Es valora amb la
puntuació màxima de 15 punts.
g) Valoració de l’acompanyant: S’acrediten serveis prestats en serveis iguals o similars
des del curs 2018-2019, per tant obté la puntuació màxima de 2,25 punts.
h) En relació a la titulació: Es valora la titulació aportada amb un màxim de 2 punts.
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Així doncs, la valoració de l’oferta econòmica i dels criteris avaluables de forma automàtica és la
següent:

EMPRESA

Autocars C Aler, S.L.

Albert Salvia Talarn

Oferta
econòmica

Antiguitat
vehicle

Furgoneta
adaptada

Acompanyant:

TOTAL

30 punts

15 punts

15 punts

3 / 2 punts

65 punts

26,97 punts

25 punts

15 punts

2,25 / 2 punts

71,22
punts

Serveis acreditats / Titulació

Una vegada efectuada la valoració definitiva, el resultat de la mateixa tenint en compte els criteris
que depenen d’un judici de valor, de la proposició econòmica i dels criteris avaluables de forma
automàtica és la següent:

EMPRESA

PUNTUACIÓ CRITERIS
QUE DEPENEN D’UN
JUDICI DE VALOR

PUNTUACIÓ
PROPOSTA
ECONÒMICA I
CRITERIS
AVALUABLES DE
FORMA
AUTOMÀTICA

TOTAL

Autocars C Aler, S.L.

7 punts

65 punts

72 punts

Albert Salvia Talarn

17 punts

71,22 punts

88,22 punts

D’acord amb aquests antecedents, la Mesa proposa l’adjudicació del contracte del servei de
transport escolar obligatori d’alumnes de la Comarca del Pla d’Urgell a centres d’educació
especial a Lleida pels cursos 2019/2020 i 2020/2021, al Sr. Albert Salvia Talarn pel preu de
166,84€/dia (IVA a part).
Així doncs, d’acord amb el que estableix l’art. 150 de LCSP, la Mesa proposa al president
d’aquest Consell Comarcal :
1. Que es requereixi al Sr. Albert Salvia Talarn perquè en el termini de 7 dies hàbils, presenti la
documentació assenyalada a la clàusula 1.17 del Plec de Clàusules administratives i que es
2.Que una vegada complimentats els requisits establerts en la clàusula 1.17 del Plec, el president
del Consell Comarcal, procedeixi a l’adjudicació del contracte del servei de transport escolar
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obligatori d’alumnes de la Comarca del Pla d’Urgell a centres d’educació especial a Lleida pels
cursos 2019/2020 i 2020/2021, al Sr. Albert Salvia Talarn.”
Atès que s’ha donat compliment als articles 150 i 159 de la Llei 9/2017 i a la clàusula 1.17) del
Plec de Clàusules Administratives, d’acord amb els quals es va requerir al Sr. Albert Salvia Talarn
perquè presentés en el termini de 7 dies hàbils la documentació especificada en l’esmentada
clàusula1.17) del plec administratiu:
Atès que en data 10 de setembre de 2019, per part del Sr. Albert Salvia Talarn, ha estat
presentada la documentació assenyalada a la clàusula 1.17) del Plec de Clàusules
Administratives, i ha justificat el dipòsit de la fiança definitiva per import de 2.936,39 € al fons
d’aquest Consell Comarcal del Pla d’Urgell;
Atès que la disposició addicional 2ª de la Llei 9/2017 estableix que correspon a la presidència la
competència com a òrgan de contractació si l’import del contracte no supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni la quantia de 6.000.000 d’euros;
Atès que segons l’article 13.1g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el president té les atribucions
següents:
g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels
recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al
procediment;
Atès que les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2019, disposen en la base 22a el
següent:
b) Competència de l’Autorització - Disposició de despeses.
Correspondrà l’autorització-disposició de les despeses, dins de l’import dels crèdits autoritzats
en els pressupostos:
Segon .- Al President de l’Entitat
Sense contradir el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Bases de Règim Local
i el que estableix l’article 13, punt g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya:
-Les despeses que siguin precises per a la contractació d’obres, subministraments, gestió
de serveis públics i serveis sempre que el seu import no excedeixi del 10 % de la previsió
per l’any 2019 del Fons de Cooperació Local, partida d’ingrés 450.00.00, i per un import de
79.080,70 €.
Atès que per tant, segons les bases d’execució del pressupost, el President del Consell Comarcal
serà competent com a òrgan de contractació i per autoritzar la despesa en cas de contractes que
el seu import sigui inferior a 79.080,70 €;
Atès el que preveu l’art. 13 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i els arts. 128 i 129 del Reglament orgànic
comarcal en relació a les atribucions que ostenta el president del Consell Comarcal;
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RESOLC:
PRIMER. Adjudicar al Sr. Albert Salvia Talarn, el contracte del servei transport escolar obligatori
als centres d’educació especial a Lleida cursos escolars 2019/2020 - 2020/2021, per un import
total previst 58.727,68€ més 5.872,76€ d’IVA.
El pressupost inclou l’obligatorietat de l’empresa adjudicatària a realitzar les millores presentades
en les proposicions que han estat objecte de pertinent valoració per part de la Mesa de
Contractació.
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 32614-22799 (01) del vigent pressupost
econòmic 2019, pel període setembre a desembre de 2019 i pel període gener a juny de 2020, a
la partida que es prevegi al Pressupost de l’exercici econòmic 2020.
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària que ha participat en el procés de
licitació amb indicació dels recursos procedents.
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte, així com també la seva formalització al perfil del
contractant en els termes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del present
contracte.
SISÈ. Autoritzar el Sr. President per a la signatura i tràmit de la documentació que sigui
necessària per a l’execució d’aquest acord”.
4. Que l'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva per import de 2.936,39€ la qual ha estat
justificada mitjançant nota interna de tresoreria als serveis administratius del Consell del Pla
d’Urgell, de data 10 de setembre de 2019. Aquesta quantitat serà retornada o cancel·lada quan
s'hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi acomplert satisfactòriament el contracte
o bé quan s’hagi resolt el contracte per raó no imputable a l’adjudicatari
5. Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix pel Plec de clàusules administratives i
pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a) 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) 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).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
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e)Real Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modifica determinats preceptes del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.
f) Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei de transport escolar als centres
educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents :
CLÀUSULES
PRIMERA.- El Sr. Albert Salvia Talarn, amb NIF número 43.715.412W, s’obliga a l’execució del
servei de transport escolar obligatori d’alumnes de la comarca del Pla d’Urgell escolaritzats en
centres d’educació especial a Lleida i viceversa (cursos escolars 2019-2020 i 2020-2021),
d’acord amb el Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
SEGONA. El preu del contracte és el que es detalla tot seguit:
Import adjudicació: 166,84€/dia més 16,68€/dia d’IVA
L’import total previst per al curs 2019/2020 és de 58.727,68€ més el 10% d’IVA.
Així mateix s’entén incloses les millores ofertades.
TERCERA. El termini d'execució del contracte és fixa pels cursos escolars 2019/2020 i 20202021, sense que pugui ser objecte de pròrroga.
QUARTA. La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el venciment
del termini de garantia que serà de 6 mesos des de la finalització del contracte i s’hagi complert
satisfactòriament el servei.
CINQUENA.- El preu de contracte es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326.14227.99 (01) pel període setembre a desembre del vigent pressupost econòmic i pel període
gener a juny de l’any 2020 i cursos posteriors a la partida que es prevegi en els exercicis
econòmics corresponents.

SISENA. El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en
la forma prevista als plecs de clàusules administratives que regeixen el present, en els articles
203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
SETENA.- Són causes de resolució del contracte, les previstes als articles 211 i 313 de la LCSP.
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VUITENA. L’empresa contractista s’obliga a complir durant el període d’execució del contracte
les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu aplicable.
NOVENA.- L’adjudicatari manifesta conèixer el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regeixen aquest contracte i hi dóna la seva conformitat.
DESENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en el
desenvolupament d'aquest contracte, seran recurribles per l’adjudicatari en defensa dels seus
drets o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I per tal que així consti, signen electrònicament aquest contracte a un sol efecte, en la data
indicada.
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Rafel Panadés i Farré

Albert Salvia Talarn

President del Consell Comarcal
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ANNEX 1

La ruta a realitzar té el següent horari i recorregut:

ANADA
PARADES I HORARIS ANADA

Punt recollida alumne

Horari sortida
del municipi

Punt baixada
alumne

Horari
d’arribada
Temps
al centre Transcorregut

Mollerussa

08:00

Escola Aremi (C/
Mestre Tonet,s/n.
Lleida

Bell-lloc d'Urgell

08:15

Plançó (camí de la
Caparrella, 97)

8:50

35 minuts

08:15

Pla Escola
l'Esperança
(C/Juneda 2 de
Lleida)

09:00

45 minuts

Bell-lloc d'Urgell

8:30

30 minuts

TORNADA TARDA
PARADES I HORARIS ANADA

Punt recollida alumne

Horari sortida
del centre

Escola l’Esperança,
(C/Juneda 2 de Lleida)
Escola Aremi (C/ Mestre
Tonet,s/n. Lleida
Plançó (camí de la
Caparrella, 97)

Punt baixada
alumne

16:15

Bell-lloc d'Urgell

16:55

40 minuts

16:30

Mollerussa

17:10

40 minuts

16:45

Bell-lloc d'Urgell

16:55

10 minuts
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TORNADA MIGDIA
PARADES I HORARIS ANADA

Punt recollida alumne

Horari sortida
del centre

Escola l'Esperança
(C/Juneda 2 de Lleida)

14:00

Punt baixada
alumne
Bell-lloc d'Urgell
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ANNEX 2

DESCRIPCIÓ DEL VEHICLE :

VEHICLE

TITULAR

MODEL

MERCEDES
BENZ VITO
TOURER
116CDI

ALBERT SALVIA I
TALARN

MATRICUL
A

6202KMC

ITV

CONDUCTOR

ACOMPANYANT

Titular:

Titular

FINALITZA

22-07-2020

-Albert
Talarn

Salvia

Suplent:
-Judit Ibars Valls

MERCEDES
BENZ VITO
TOURER 116
BLUETEC

ALBERT SALVIA I
TALARN

2810JRX

31-07-2020
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Montserrat
Losilla

Portolés

