CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT ADAPTAT (LOT 2).
ENTITATS QUE HI INTERVENEN
D'una banda, el president, senyor Joan Roig Castell, en nom i representació del
Consell Comarcal del Montsià, en virtut de les competències que li atorga l’article
13.1.a) 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, i assistit pel secretari
general de la corporació, senyor Gregorio Juárez Rodríguez.
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I, de l’altra, el senyor Ignasi Monllau Mayor, amb DNI núm. 40913527T, en nom i
representació de l’Associació de Famílies de Persones amb Discapacitat
Intel·lectual i del Desenvolupament de la comarca del Montsià (en endavant
APASA), amb CIF núm. G43039346, amb seu social al carrer Josep Tarradellas
núm. 14-34, d’Amposta.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat per formalitzar aquest acte i a títol
d’antecedents
MANIFESTEN
1. En data 29 de novembre de 2019, el president del Consell Comarcal del
Montsià, mitjançant Decret de la Presidència 2019-434, va resoldre iniciar
l’expedient per a la contractació de servei de transport adaptat de la comarca
del Montsià.
2. En data 29 d’agost de 2018, la Junta de Govern va aprovar l’expedient de
contractació, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques, relatiu al servei de transport adaptat de la comarca
del Montsià, amb un valor estimat de 355.420,30 euros, exclòs l’IVA.
3. En data 2 de desembre de 2019, es va publicar l’anunci de licitació
corresponent al perfil del contractant del Consell Comarcal del Montsià.
4. En data 19 de desembre de 2019, la Mesa de Contractació va realitzar
l’obertura del sobre A de les ofertes presentades a la licitació esmentada en
el punt anterior.
LOT 1: No es presenta cap empresa, per tant queda desert.
LOT 2:
Plica 1: Associació de Famílies amb Persones amb Discapacitat Intel·lectual i
del Desenvolupament de la comarca del Montsià (en endavant APASA).
5. En data 20 de desembre de 2019, la Mesa de Contractació va realitzar
l’obertura del sobre núm. 2, corresponent a l’oferta avaluable mitjançant la
mera aplicació de fórmules.
6. En data 23 de desembre de de 2019, el Consell Comarcal del Montsià va
requerir a l’empresa que aportés la documentació necessària per adjudicar el
contracte.
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7. En data 30 de desembre de 2019, l’empresa va aportar la documentació
esmentada en el punt anterior.
8. En data 31 de desembre de 2019, per Decret de la Presidència 2019-565 es
va adoptar els acords següents:
«Primer. Declarar desert el LOT 1 del contracte del servei de transport adaptat
de la comarca del Montsià, atès que no s’ha presentat cap empresa.
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Segon. Prorrogar, en les mateixes condicions el LOT 1 del contracte del servei
de transport adaptat 2019, per un període de 9 mesos, des de l’1 de gener de
2020 fins el 30 de setembre de 2020.
Tercer. Adjudicar el contracte del LOT 2 del servei de transport adaptat de la
comarca del Montsià, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es
tècniques a:
ADJUDICATARI
APASA

NIF
G43039346

PREU
97.466,67 €, exempt d’IVA

Quart. Condicionar aquests acords a l'existència de crèdit adequat i suficient que
per a l'exercici 2020 s'autoritzi en el respectiu pressupost i adoptar el compromís
de consignar en el citat pressupost el crèdit necessari.
Cinquè. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de15
dies.
Sisè. Designar com a responsable del contracte a la senyora Mila Garriga Garrit,
coordinadora de l’Àrea de Serveis Socials d’aquest Consell Comarcal.
Setè.Notificar a l’empresa BENIBUS, la pròrroga del contracte del servei de
transport adaptat 2019.
Vuitè. Notificar a l’Associació APASA, adjudicatari del contracte, aquests acords
citant-los per a la signatura del contracte.
Nové.Publicar anunci de formalització del contracte en el perfil de contractant en
un termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i ambel
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
decontractes del sector públic.
Desè.Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació,
juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobreel Valor Afegit.»
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i en la condició en la qual
intervenen
CONVENEN I ATORGUEN
Primer. La presidenta del Consell Comarcal del Montsià, en la representació
amb què actua, formalitza a favor d’APASA , amb CIF núm. G43039346 i domicili
al carrer Josep Tarradellas núm. 14-34, d’Amposta, el contracte relatiu al servei
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de transport adaptat (lot 2), amb efectes des del dia 1 de gener fins al 31 de
desembre de 2020, amb la possibilitat de pròrroga per un any més, des de l’1 de
gener de 2021 al 31 de desembre de 2021.
Segon. L’adjudicació de la contractació és per un import de 97.466,67 €, exempt
d’IVA €, d’acord amb la seva oferta, la qual s’adjunta al contracte.
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Tot i això, tenint en compte la clàusula 1.2 del PCAP i la 1.2 del PPTP, que
estableixen ambdues un màxim de dies per cadascuna de les rutes, s’esten que
l’import de 97.466,67 €, exempt d’IVA €, serà entès com a màxim sense poder
en cap cas superar-se, tot i que es podrà reduïr si hi ha menys dies de prestació
del servei. En la facturació mensual de la prestació del servei caldrà indicar els
dies de prestació efectiva del servei.
Tercer. Totes dues parts s’obliguen al compliment del contracte, de conformitat
amb el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques, aprovats a aquest efecte, una fotocòpia dels quals s’adjunten al
present contracte.
Quart. L’incompliment de les condicions estipulades en el contracte per alguna
de les parts que doni lloc a la resolució d’aquest podrà comportar, si és
procedent, la indemnització corresponent pels danys i perjudicis irrogats, de
conformitat amb els articles 212 i 213 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
Cinquè. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents
en matèria laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut en el treball,
d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones
i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
Sisè. Per a tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de
contractació serà el domicili de l’empresa que figura en aquest contracte, tret de
manifestació en contra per part del contractista, que es formalitzarà per escrit de
forma fefaent o bé mitjançant compareixença davant de l’òrgan de contractació.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, les parts el
signen al lloc i a la data que s’assenyalen.

Amposta, a la data de signatura digital
El president

L’associació

Joan Roig Castell

Ignasi Monllau Mayor

En dono fe.
El secretari general

Gregorio Juárez Rodríguez
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QUADRE RESUM MODELO DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
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A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ
CONTRACTANT:
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ
ÒRGAN
DE
CONTRACTACIÓ: JUNTA DE GOVERN
SERVEI GESTOR: SECRETARIA
Data de resolució d'inici de l'expedient de contractació:
Perfil de contractant: www.montsia.cat
Direcció de l'òrgan de contractació: Pl. Lluís Companys, s/n
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: secretaria@montsia.cat
B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Número
Tipus
de
SERVEIS
8102280001-2019-0002151
d'Expedient
Contracte:
Tramitació:
ORDINÀRIA
Tipus
de
OBERT
Tramitació
Procediment
SI
NO
anticipada:
Forma de presentació d'ofertes:
Manual
Electrònica
Manual i Electrònica
Cap recurs especial: SI
NO
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: SI
NO
Directiva aplicable:
C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
Definició de l'objecte del contracte:
Lot 1:
Descripció: Contractació de la prestació de les rutes del servei de transport
adaptat que seguidament és detallen:
LOT 1 (PREU DIA IVA EXCLÒS):
RUTA 1.1: ULLDECONA - LA SÉNIA – GODALL- LA GALERA- MAS DE
BARBERANS – SANTA BÀRBARA – MASDENVERGE – CAMPREDÓ (capacitat
mínima: 8 persones + 1 conductor)
01/01/20 FINS 31/12/20: MÀXIM 214 DIES X 131,22€/DIA (119,29€/dia +
11,93€/IVA)= 28.081,08 €
RUTA 1.2: LA SÉNIA – ULLDECONA – ALCANAR (capacitat mínima: 6 persones
+ 1 persona cadira de rodes + 1 conductor)
01/01/20 FINS 31/12720: MÀXIM 214 DIES X 63,49€/DIA (57,72€/dia +
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5,77€/IVA) = 13.586,86 €
RUTA 1.2.1: SANT CARLES DE LA RÀPITA – ALCANAR PLATJA- ALCANAR
(capacitat mínima: 2 persones + 1 conductor)
01/01/20 FINS 31/12/20: MÀXIM 214 DIES X 29,63€/DIA (26,94€/dia + 2,69€/IVA
= 6.340,82€
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RUTA 1.3: SANT JAUME D’ENVEJA – SANT CARLES DE LA RÀPITA –
CAMPREDÓ (capacitat mínima: 5 persones + 1 persona cadira de rodes + 1
conductor)
01/01/20 FINS 31/12/20: MÀXIM 214 DIES X 158,74€/DIA (144,31€/dia
+14,43€/IVA)= 33.970,36€
RUTA 1.3.1: SANT JAUME D’ENVEJA – ELS MUNTELLS – BALADA – SANT
JAUME D’ENVEJA (capacitat mínima: 5 persones + 1 persona cadira rodes + 1
conductor)
01/01/20 FINS 31/12/20: MÀXIM 261 DIES X 21,16€/DIA (19,24€/dia +
1,92€/IVA)= 5.522,76€
MÀXIM LOT 1: 79.549,28 € IVA EXCLÒS
CPV: 60130000-8 (Serveis especials de transport de passatgers per carretera).
Lot 2:
Descripció: Descripció: Contractació de la prestació de les rutes del servei de
transport:
LOT 2 (PREU DIA IVA EXCLÒS)
RUTA 2.1 : SANT JAUME D’ENVEJA – ELS MUNTELLS – Destinació
AMPOSTA (Capacitat mínima: 4 persones + 2 persones cadira de rodes + 1
conductor + 1 acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 237DIES X 165,54€/DIA = 39.232,98€
RUTA 2.2 : ALCANAR – LES CASES D’ ALCANAR –– Destinació a SANTA
BÀRBARA (Capacitat mínima: 4 persones + 1 conductor+1 acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 175 DIES X 109,81€/DIA= 19.216,75€
RUTA 2.3 : ALCANAR - SANT CARLES DE LA RÀPITA – Destinació a
AMPOSTA (Capacitat mínima: 3 persones + 1 conductor + 1 acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 175DIES X 69.42€/DIA= 12.148,50€
RUTA 2.4*: ULLDECONA - ALCANAR – LES CASES D’ ALCANAR -ALCANAR
PLATJA – SANT CARLES DE LA RÀPITA – Destinació a AMPOSTA (Capacitat
mínima: 11 persones + 1 persona cadira de rodes + 1 conductor + acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 40 DIES* X 281,24€/DIA= 11.249,60€
RUTA 2.5*: ULLDECONA – BARRI CASTELL - LA SÉNIA – LA GALERA Destinació a AMPOSTA (Capacitat: 9 persones + 1 conductor + acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 40 DIES X 176,76€/DIA= 7.070,40€
* Aquests dies són com a conseqüència de l’afectació del transport escolar, de
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necessitats educatives especials, que comparteix municipi d’origen i de destinació
RUTA 2.1 CAE: SANT JAUME D’ENVEJA – ELS MUNTELLS - Destinació
AMPOSTA (Capacitat: 2 persones + 2 persones cadira rodes + 1 conductor + 1
acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: 8 DIES FESTES NADAL+ 4 DIES PAQUA + 21
AGOST: MÀXIM 33 DIES X 165,54€/DIA= 5.462,82€
RUTA 2.4 CAE: ULLDECONA- ALCANAR- LES CASES D’ ALCANAR – SANT
CARLES DE LA RÀPITA Destinació a AMPOSTA (Capacitat 3 persones + 1
conductor + 1 acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: 8DIES FESTES NADAL+ 4 DIES PAQUA + 21
AGOST: MÀXIM 33 DIES X 114,54€/DIA = 3.779,82€
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MÀXIM LOT 2: 98.160,87€ IVA EXCLÒS
CPV: 60130000-8 (Serveis especials de transport de passatgers per carretera).
Limitacions: SI
NO
Nombre màxim de lots per licitador: No
Oferta integradora: SI
NO
Combinacions de lots:
D. PRESSUPOSTO BASE DE LICITACIÓ
Pressupost
base
IVA Tipus d'IVA aplicable:
Pressupost base IVA
exclòs:
inclòs:
MÀXIM LOT 1: 79.549,28 € Lot 1: 10 %
MÀXIM LOT 2: 98.160,87€ Lot 2: 10 %
Aplicació pressupostària: 2311.22799
Sistema de determinació del preu:
A tant alçat.
E. VALOR ESTIMAT
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs):
Import de les opcions eventuals (IVA exclòs):
Import de les coses pagadores als licitadors (IVA exclòs):
Pròrroga (IVA exclòs):
TOTAL VALOR ESTIMAT:
F. RÈGIM DE FINANÇAMENT
Generalitat de Catalunya
Ens locals
85 %
15 %
G. ANUALITATS
LOT 1
Exercici
A
càrrec
de
la A càrrec dels ens
Generalitat
de locals
Catalunya
2020
74.378,58
€
IVA 13.125,63 € IVA
inclòs
inclòs

Lot 1: 87.504,21 €
Lot 2: 107.976,96 €

177.710.15 €
0€
0€
0€
177.710.15 €
355.420,30 €

TOTAL

87.504,21 € IVA inclòs
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2021
(Pròrroga)
TOTAL

74.378,58
inclòs

Exercici

A
càrrec
Generalitat
Catalunya
91.780,41
inclòs
91.780,41
inclòs

2020
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2021
(Pròrroga)
TOTAL

€

IVA

13.125,63 € IVA
inclòs

87.504,21 € IVA inclòs
175.008,42
inclòs

de

€,

IVA

IVA

la
de

A càrrec dels ens
locals

TOTAL

.€

IVA

.€

IVA

16.196,54 € IVA
inclòs
16.196,54 € IVA
inclòs

107.976,96
€
inclòs
107.976,96
€
inclòs
215.953,92
€,
inclòs
J.
TERMINI
GARANTIA
6 mesos

IVA
IVA

H.
TERMINI I. PRÒRROGA
DE
D'EXECUCIÓ
SI NO
1 any
Durada màxima:
K. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
SI,
NO
L. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
SI,veure clàusula 20.4
NO
M. REVISIÓ DE PREUS
SI
NO Fórmula: ________________________
N. GARANTIES
PROVISIONAL: NO
ASCENDEIX A ___________%
DEFINITIVA : SI
ASCENDEIX AL 5%.
COMPLEMENTÀRIA: NO
ASCENDEIX A ___________%
Ñ. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS
SI, veure clàusula 8.5
NO
O. SUBROGACIÓ
SI, veure clàusula 20.5.........
NO
P. SUBCONTRACTACIÓ
SI, veure clàusula
NO
Q. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
SI, veure clàusula
NO
R. DADES DE FACTURACIÓ
Entitat contractant
Consell Comarcal del Montsià
Òrgan de contractació
CODI DIR3
L06090005
Òrgan
amb
CODI DIR3
L06090005
competències en matèria
de comptabilitat
Destinatari
de
la
CODI DIR3
L06090005
prestació

8
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Roig Castell - DNI ** (AUT) el dia 21/01/2020 a les 10:14:29, GREGORIO JUÁREZ RODRÍGUEZ - DNI ** (SIG) el dia 21/01/2020 a les 10:19:07
i MONLLAU MAYOR IGNASI - ** el dia 21/01/2020 a les 15:41:34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Montsià. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3E37542952B44ED8B590D5B4364B3E2A i data d'emissió 02/03/2020 a les 18:58:26

9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Roig Castell - DNI ** (AUT) el dia 21/01/2020 a les 10:14:29, GREGORIO JUÁREZ RODRÍGUEZ - DNI ** (SIG) el dia 21/01/2020 a les 10:19:07
i MONLLAU MAYOR IGNASI - ** el dia 21/01/2020 a les 15:41:34

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE
TRANSPORT DE DIFERENTS RUTES AMB DESTINACIÓ AL CENTRE DE
DIA OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT (STO/STO-A),
SERVEI DE CENTRE DE DIA OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI) I SERVEI
DE CENTRE DE DIA D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA TEMPORAL O
PERMANENT (CAE) PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL DELS MUNICIPIS D’ALCANAR, AMPOSTA, CAMPREDÓ I
SANTA BÀRBARA, I SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN DE
SANT JAUME D’ENVEJA.
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CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
Objecte del contracte:
1.1.- L’objecte del contracte és la prestació del servei de transport adaptat
adreçat a les persones amb discapacitat i persones grans amb dependència
que no poden fer us del transport ordinari i que presenten dificultats de
mobilitat (mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant (barem
d’acompanyant) necessiten ser desplaçades a un servei social especialitzat de
la xarxa pública, on tinguin una plaça reconeguda, segons la Cartera de
Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies als
centres socials d’atenció especialitzada, o a aquells altres serveis o programes
que els permetin garantir i/o afavorir la seva integració a l’entorn
Garantir el dret bàsic de mobilitat d’aquestes persones és l’objectiu principal
del servei de transport adaptat, el qual consistirà en recollir-les i traslladar-les
des de les diferents parades d’origen fins als domicilis i/o parades establertes
de destinació i viceversa, llevat causa de força major, i durant els dies que
s’especifiquen.
1.2.- L’objecte de la licitació, detallat en el plec de prescripcions tècniques
s’integra per rutes i s’ oferta per lots.
Descripció: Contractació de la prestació de les rutes del servei de transport
adaptat que seguidament és detallen:
LOT 1 (PREU DIA IVA EXCLÒS):
RUTA 1.1: ULLDECONA - LA SÉNIA – GODALL- LA GALERA- MAS DE
BARBERANS – SANTA BÀRBARA – MASDENVERGE – CAMPREDÓ
(capacitat mínima: 8 persones + 1 conductor)
01/01/20 FINS 31/12/20: MÀXIM 214 DIES X 131,22€/DIA (119,29€/dia +
11,93€/IVA)= 28.081,08 €
RUTA 1.2: LA SÉNIA – ULLDECONA – ALCANAR (capacitat mínima: 6
persones + 1 persona cadira de rodes + 1 conductor)
01/01/20 FINS 31/12720: MÀXIM 214 DIES X 63,49€/DIA (57,72€/dia +
5,77€/IVA) = 13.586,86 €
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RUTA 1.2.1: SANT CARLES DE LA RÀPITA – ALCANAR PLATJA- ALCANAR
(capacitat mínima: 2 persones + 1 conductor)
01/01/20 FINS 31/12/20: MÀXIM 214 DIES X 29,63€/DIA (26,94€/dia +
2,69€/IVA = 6.340,82€
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RUTA 1.3: SANT JAUME D’ENVEJA – SANT CARLES DE LA RÀPITA –
CAMPREDÓ (capacitat mínima: 5 persones + 1 persona cadira de rodes + 1
conductor)
01/01/20 FINS 31/12/20: MÀXIM 214 DIES X 158,74€/DIA (144,31€/dia
+14,43€/IVA)= 33.970,36€
RUTA 1.3.1: SANT JAUME D’ENVEJA – ELS MUNTELLS – BALADA – SANT
JAUME D’ENVEJA (capacitat mínima: 5 persones + 1 persona cadira rodes +
1 conductor)
01/01/20 FINS 31/12/20: MÀXIM 261 DIES X 21,16€/DIA (19,24€/dia +
1,92€/IVA)= 5.522,76€
MÀXIM LOT 1: 79.549,28 € IVA EXCLÒS

LOT 2 (PREU DIA IVA EXCLÒS)
RUTA 2.1 : SANT JAUME D’ENVEJA – ELS MUNTELLS – Destinació
AMPOSTA (Capacitat mínima: 4 persones + 2 persones cadira de rodes + 1
conductor + 1 acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 237DIES X 165,54€/DIA = 39.232,98€
RUTA 2.2 : ALCANAR – LES CASES D’ ALCANAR –– Destinació a SANTA
BÀRBARA (Capacitat mínima: 4 persones + 1 conductor+1 acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 175 DIES X 109,81€/DIA= 19.216,75€
RUTA 2.3 : ALCANAR - SANT CARLES DE LA RÀPITA – Destinació a
AMPOSTA (Capacitat mínima: 3 persones + 1 conductor + 1 acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 175DIES X 69.42€/DIA= 12.148,50€
RUTA 2.4*: ULLDECONA - ALCANAR – LES CASES D’ ALCANAR ALCANAR PLATJA – SANT CARLES DE LA RÀPITA – Destinació a
AMPOSTA (Capacitat mínima: 11 persones + 1 persona cadira de rodes + 1
conductor + acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 40 DIES* X 281,24€/DIA= 11.249,60€
RUTA 2.5*: ULLDECONA – BARRI CASTELL - LA SÉNIA – LA GALERA Destinació a AMPOSTA (Capacitat: 9 persones + 1 conductor + acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 40 DIES X 176,76€/DIA= 7.070,40€
* Aquests dies són com a conseqüència de l’afectació del transport escolar, de
necessitats educatives especials, que comparteix municipi d’origen i de
destinació
RUTA 2.1 CAE: SANT JAUME D’ENVEJA – ELS MUNTELLS - Destinació
AMPOSTA (Capacitat: 2 persones + 2 persones cadira rodes + 1 conductor +
1 acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: 8 DIES FESTES NADAL+ 4 DIES PAQUA + 21
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AGOST: MÀXIM 33 DIES X 165,54€/DIA= 5.462,82€
RUTA 2.4 CAE: ULLDECONA- ALCANAR- LES CASES D’ ALCANAR – SANT
CARLES DE LA RÀPITA Destinació a AMPOSTA (Capacitat 3 persones + 1
conductor + 1 acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: 8DIES FESTES NADAL+ 4 DIES PAQUA + 21
AGOST: MÀXIM 33 DIES X 114,54€/DIA = 3.779,82€
MÀXIM LOT 2: 98.160,87€ IVA EXCLÒS
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1.3.- L’empresari licitador, si ho creu convenient, pot proposar variacions,
sempre i quan ofereixin avantatges per a la prestació del servei, per noves
tecnologies, major nombre de prestacions, millor aplicació tècnica i d’altres
característiques que puguin ésser avantatjoses per a l’ Administració, les quals
es justificaran degudament en la documentació de referències tècniques.
1.4.- El contracte s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari, que assumeix la
responsabilitat civil i les obligacions fiscals que es deriven del compliment o
incompliment contractual, així com les que siguin conseqüència del
funcionament normal o anormal del servei públic.
Necessitat a satisfer:
La cartera de serveis de les prestacions de la xarxa de serveis socials
d’atenció pública que presta el Consell Comarcal del Montsià, regulat pel
Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis
Socials 2010-2011, defineix el Servei de transport adaptat de la següent forma:
“2.3 Servei de transport adaptat
Prestació subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.

Definició: servei complementari de suport als serveis socials d’atenció
especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la
prestació d’un sistema de transport adaptat.
Objecte: possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat o dependència als
serveis socials d’atenció especialitzada.
Funcions:
Trasllat des del municipi de residència de les persones als serveis socials
especialtizats
Edat i situació de la població destinatària: persones residents a alguns dels
municipis que formen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià, majors de
21 anys d’edat, amb reconeixement d’una discapacitat igual i/o superior al 33%
i amb una plaça pública de SOI*, STO / STO-A* assignada i CAE*.
Persones majors de 65 anys d’edat, residents al municipi de Sant Jaume
d’Enveja amb una plaça assignada al Centre de Dia de Gent Gran de Sant
Jaume d’Enveja.
*SOI: servei de centre de dia ocupacional d’inserció per a persones amb
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discapacitat
*STO / STO-A: servei de centre de dia ocupacional per a persones amb
discapacitat
*CAE: Centre d’atenció especialitzada
Equip professional: coordinadora i administrativa de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, conductors i monitors de transport de les empreses adjudicatàries
dels contractes de transport adaptat.
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Estàndards de qualitat:
No superar els 60 minuts per trajecte/persona.
Criteris d’accés:
Persona que tingue assignada una plaça pública de SOI i/o STO / STO-A als
municipis d’Amposta, Alcanar i Campredó.
Persona resident a Sant Jaume d’Enveja que tingue assignada una plaça de
Centre de Dia de Gent Gran de Sant Jaume d’Enveja.
Cost de referència: no hi ha preu públic establert.
Execució del servei: El servei s’executa mitjançant la contractació de la
prestació del servei de transport a l’entitat APASA i a l’empresa Benibus.
Cadascuna de les empreses s’encarrega de transportar a unes persones,
d’acord a la població on estigui situat el servei on té la plaça assignada i
l’entitat que la gestioni.”
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord
amb l'article 17 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.
1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els lots
següents:
Lot

Descripció

1

Contracte del servei de les rutes 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3 i 1.3.1 de
transport adaptat.

2

Contracte del servei de les rutes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.1 CAE i 2.4
CAE de transport adaptat.

1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:
Codi CPV

Descripció

60130000-8

Serveis especials de transport de passatgers per carretera.

60130000-8

Serveis especials de transport de passatgers per carretera.
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CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
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L’art. 22.1.c) estableix que estan subjectes a una regulació harmonitzada els
contractes de serveis amb un valor estimat igual o superior a 750.000 euros,
quan es tracti de contractes que tinguin per objecte els serveis socials i altres
serveis específics que enumera l’annex IV.
D’acord amb el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de
Serveis Socials 2010-2011, el servei de transport adaptat és un servei
complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones
amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de
transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones
usuàries i que possibilita l’accés a les persones amb discapacitat o dependència
als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir
la seva integració.
Per tot això, d’acord amb el seu valor estimat, és a dir 355.420,30 € i que el
considerem un contracte que té per objecte els serveis socials, 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 sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb
el que s'estableix en la clàusula desena.

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
Per tal 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: www.montsia.cat.

CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
El pressuposat base de licitació dels lots en el temps de durada del contracte és:
— LOT 1: quantia de 79.549,28 euros i de 7.954,93 euros de l'Impost sobre el
Valor Afegit, sent un total de 87.504,21 euros.
— LOT 2: quantia de 98.160,87 euros i de 9.816,09 euros de l'Impost sobre el
Valor Afegit, sent un total de 107.976,96 euros.
El pressuposat base de licitació per a cadascun dels lots, el qual s’adequa als
preus del mercat, es desglossa en els següents conceptes:
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PUDS
BENEFICI
INDUSTRIAL
DESPESES
GENERALS
PREU
DIA/SERVEI
IVA
TOTAL COST
DIES
COST TOTAL
S/IVA
IVA TOTAL
COST TOTAL

RUTA 1.1 RUT 1.2
96,62
46,75

RUTA
RUTA 1.2.1. RUTA 1.3 1.3.1
21,82
116,89
15,58

TOTAL LOT
1
297,68

15,51

7,50

3,50

18,76

2,50

47,78

7,16

3,46

1,62

8,66

1,15

22,05

119,29
11,93
131,22
214,00

57,72
5,77
63,49
214,00

26,94
2,69
29,63
214,00

144,31
14,43
158,74
214,00

19,24
1,92
21,16
261,00

367,50
36,74
404,24

25.528,06 12.352,08 5.765,16
2.552,81 1.235,21 576,52
28.080,87 13.587,29 6.341,68

30.882,34 5.021,64
3.088,23 502,16
33.970,57 5.523,80

7.9549,28
7.954,93
87.504,21

LOT2

PUDS
BENFICI
INDUSTRIAL
DESPESES
GENERALS
PREU
DIA/SERVEI
IVA
TOTAL
COST
DIES
COST
TOTAL
S/IVA
IVA TOTAL
COST
TOTAL

RUTA 2.1 RUT 2.2
134,09
88,95

RUTA
RUTA 2.3 RUTA 2.4 2.5
56,23
227,80
143,18

RUTA 2.1 RUTA
CAE
CAE
134,09
92,78

2.4 TOTAL LOT
2
877,11

21,52

14,28

9,02

36,56

22,98

21,52

14,89

140,77

9,93

6,59

4,17

16,87

10,61

9,93

6,87

1.017,88

165,54
16,55

109,81
10,98

69,42
6,94

281,24
28,12

176,76
17,68

165,54
16,55

114,54
11,45

1.082,85
108,29

182,09
237,00

120,79
175,00

76,36
175,00

309,36
40,00

194,44
40,00

182,09
33,00

125,99
33,00

1.191,14
733,00

39.232,98 19.216,75 12.148,50 11.249,60 7.070,40 5.462,82
3.923,30 1.921,68 1.214,85 1.124,96 707,04 546,28

3.779,82
377,98

98.160,87
9.816,09

43.156,28 21.138,43 13.363,35 12.374,56 7.777,44 6.009,10

4.157,80

107.976,96

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 355.420,30 euros (IVA
exclòs).
CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit.
D’acord amb la Disposició addicional tercera punt 2, relativa a les normes
especifiques de contractació pública a les Entitats Locals, es podran tramitar
anticipadament els contractes la execució material dels quals hagi de començar
en l’exercici següent o aquells, el finançament dels quals depengui d’un préstec,
d’un crèdit o d’una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada,
sotmesa l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels
recursos que de finançar el contracte corresponent.
Així doncs, d’acord amb el paràgraf anterior, el present contracte és un contracte
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anticipat,i per tant la seva autorització, perfecció i realització se subordina al
crèdit que per a l’exercici 2020 autoritzi el respectiu pressupost. En aquest sentit,
l’òrgan de contractació haurà d’adoptar el compromís de consignar el crèdit
necessari per l’exercici 2020. Igualment passarà si s’exerceix la pròrroga per a
l’any 2021.

CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus.
No es preveu la revisió de preus.
CLÀUSULA SETENA. Durada del contracte.
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El termini d'execució de cadascun dels lots serà:
Lot
1
2

Termini d'execució
Del dia 1 de gener de 2020 fins el dia 31 de
desembre del 2020.
Del dia 1 de gener de 2020 fins el dia 31 de
desembre del 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.
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte per un any més, des de l’1 de
gener al 31 de desembre de 2021.
CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en
prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica o professional.
8.1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) Els empresaris que siguin 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.
Si per contra, els empresaris són persones 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) Els 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) Els altres empresaris estrangers, s’acreditarà 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.
8.2. 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.
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8.3. La solvència de l'empresari:
8.3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se
per un dels mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar
naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a
màxim els tres últims anys, en la qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari,
públic o privat d'aquests; quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de
competència els poders adjudicadors podran indicar que es tindran en compte
les proves dels serveis pertinents efectuats més de tres anys abans. Quan li
sigui requerit pels serveis depenents de l'òrgan de contractació els serveis o els
treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat
dels documents obrants en poder d'aquest que acreditin la realització de la
prestació; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de
contractació per l'autoritat competent.
El present criteri s'aplicarà en relació amb cadascun dels lots.
b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per import igual o superior a 1.200.000 euros, mentre estigui vigent
el contracte.
Com a mitjà addicional als previstos en les lletres anteriors d'aquest apartat,
l'òrgan de contractació podrà exigir que el període mitjà de pagament a
proveïdors de l'empresari, sempre que es tracti d'una societat que no pugui
presentar compte de pèrdues i guanys abreujada, no superi el límit que a
aquests efectes s'estableixi per Ordre del Ministre d'Hisenda i Funció Pública
tenint en compte la normativa sobri morositat.]
8.3.2. En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels
empresaris haurà d'apreciar-se tenint en compte els seus coneixements tècnics,
eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se, per un o varis
dels mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o
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els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau,
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per
l'autoritat competent.
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b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del
control de qualitat, acreditant que compleix amb la Llei orgànica 1/1996, de
protecció jurídica del menor, la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i a l’adolescència i la Llei 45/2015, de
voluntariat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per
l'empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.

d) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin
de respondre a una finalitat especial, un control efectuat per l'òrgan de
contractació o, en nom d'aquest, per un organisme oficial o homologat
competent de l'Estat en què estigui establert l'empresari, sempre que intervingui
acord d'aquest organisme. El control versarà sobre la capacitat tècnica de
l'empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d'estudi i de recerca de què
disposi i sobre les mesures de control de la qualitat.
e) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal
directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del
contracte.
f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l'empresari podrà aplicar en executar el contracte.

g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del
seu personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la
documentació justificativa corresponent.
h) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà
per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació
acreditativa pertinent.
i) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar].
8.4. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic acreditarà, excepte prova en contrari, 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.
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8.5. Adscripció de mitjans.
Els licitadors, nacionals i estrangers, a més d'acreditar la seva solvència o, si
escau classificació, hauran d'adscriure obligatòriament per a l'execució d'aquest
contracte, com a criteri de solvència, els següents mitjans:
Compromís d'adscripció de mitjans personals:
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LOT 1:
Conductors dels vehicles Conductors dels vehicles (els quals hauran de complir
amb la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, la Llei 26/2015, de
28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència i la Llei 45/2015, de voluntariat.)

LOT 2:
Conductors dels vehicles (els quals hauran de complir amb la Llei orgànica
1/1996, de protecció jurídica del menor, la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència i la Llei
45/2015, de voluntariat.)
Acompanyants.*(els quals hauran de complir amb la Llei orgànica 1/1996, de
protecció jurídica del menor, la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i a l’adolescència i la Llei 45/2015, de
voluntariat.)
* En aquest cas es requereixen acompanyants atès que en aquest lot es
comparteixen rutes amb el servei de transport escolar.
Compromís d'adscripció de mitjans materials:
LOT 1:
Vehicles i adaptacions necessàries per a persones amb mobilitat reduïda,
adjuntant la fitxa tècnica dels vehicles.
LOT 2:
Vehicles i adaptacions necessàries per a persones amb mobilitat reduïda,
adjuntant la fitxa tècnica dels vehicles.
L’adjudicatari té la obligació de complir les condicions salarials dels treballadors
d’acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació.
CLÀUSULA NOVENA.
Administrativa

Presentació

de

Proposicions

i

Documentació

9.1 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.
19
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Roig Castell - DNI ** (AUT) el dia 21/01/2020 a les 10:14:29, GREGORIO JUÁREZ RODRÍGUEZ - DNI ** (SIG) el dia 21/01/2020 a les 10:19:07
i MONLLAU MAYOR IGNASI - ** el dia 21/01/2020 a les 15:41:34

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, 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 subscrites per ell.
9.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
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1. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per
mitjans electrònics en el perfil del contractant de la pàgina web del Consell
Comarcal del Montsià www.montsia.cat.
2. De conformitat amb allò que preveu l’apartat tercer de la disposició addicional
quinzena de la LCSP, les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc
indicats a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a
l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CCMONTSIA
3. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics
a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. A aquets efectes, s’enviaran els avisos de la posada
a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electrònic habilitades i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat al
formulari d’inscripció de l’oferta en el portal de contractació pública indicat.
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha
posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a
l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta
notificació es necessari disposar de certificat digital. La notificació s’entendrà
rebutjada quan hagin transcorregut deus dies naturals des de la posada a
disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.
L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés
de les persones qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i
requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que el Consell Comarcal
del Montsià pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
4. Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital.
4.1 Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran
un missatge, al correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de
l’oferta.
L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de
presentació de l’oferta.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés
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exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital.
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Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les
empreses licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i
adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada,
abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada ( pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no
està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament
de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les
ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar
correctament aquesta clau, ja que només les empreses licitadores la tenen
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda la contrasenya introduïda) i és
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu
contingut.
Un cop passades 24 hores desprès del termini de presentació d’ofertes, els
membres de la mesa demanaran a les empreses, mitjançant correu electrònic,
que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital a través de l’enllaç facilitat en el
mateix correu electrònic, per introduir les seves paraules clau. La introducció
d’aquesta paraula clau només implica el desxifrat del contingut del sobre, però
l’eina web Sobre Digital disposa d’un sistema de seguritzat de l’oferta i no es pot
realitzar la seva obertura fins el moment (data i hora) especificat en l’anunci de
licitació.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la
valoració de la seva oferta.
Una vegada complimentada tota la documentació dels sobres, es farà la
presentació de l’oferta mitjançant signatura electrònica i enviament del document
“resum” de l’eina Sobre Digital.
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un
justificant de presentació satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la
documentació tramesa.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís
de constituir-se en UTE, s’han de signar pel representant de les empreses que la
composen.
4.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta,
dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim
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de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de
24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació
tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte
de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot
produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació
de l’oferta. Aquests efectes es comprovarà la coincidència de documents en les
ofertes trameses en dues fases amb l’empremta electrònica tramesa en primer
lloc.
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte.
4.3 En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital
durant el termini de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació
ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i
addicionalment, comunicant el canvi de la data a totes les empreses que
haguessin activat oferta.
4.4 Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta
mitjançant l’eina de Sobre Digital a través de l’opció “com presentar una oferta”.
4.5. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de
qualsevol tipus de programa o codi nociu. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents
de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat de l’empresa licitadora que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquestes.
4.6 En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la
mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació
afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir
al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de
documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar
l’exclusió de l’empresa.
9.3. 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 al número de fax o a
l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació.
9.4 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres
tancats, signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació i la
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llegenda «Proposició per licitar a la contractació del LOT ___ del servei de
transport adaptat de la comarca del Montsià». La denominació dels sobres és la
següent:
— Sobre «A»: Documentació administrativa.
— Sobre «B»: Proposició econòmica i documentació quantificable de forma
automàtica.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents, així com una relació
numerada d'aquests:
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SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Aquesta documentació és presentarà per cadascún dels lots als que es presenti
el licitador.
a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.
La declaració responsable es presentarà d’acord al model inclòs en l'Annex I del
present plec.
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.
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.

SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE
FORMA AUTOMÀTICA.
a) Proposició econòmica.
Es presentarà, per a cada lot, d’acord al següent model:
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm.
_________, en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm.
___________, assabentat de l'expedient per a la contractació LOT __ del servei
de ________________ per procediment obert anunciat en el Perfil de
contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho
accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a
terme l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros i ___________
euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
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A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,

Signat: _________________.».
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b) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de quantificar de
forma automàtica.
CRITERI
Criteri 1: Proposició Econòmica.
Criteri 2: Experiència en materia de
prestació de serveis de transport adaptat.
Criteri 3: Foment de la iniciativa del
tercer sector.
Criteri 4: Foment de la Responsabilitat
Social Corporativa/de les Empreses
(RSC/RSE)

OFERTA
________
________
________

CLÀUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta
s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor
relació qualitat-preu.
Els criteris d'adjudicació resulten aplicables a tots els lots i seran els següents:
Criteris quantificables automàticament
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta
s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor
relació qualitat-preu.
Es valorarà sobre un total de 100 punts, desglossats tal i com es detalla a
continuació:
1. Proposta Econòmica.

Fins 50 punts

Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de
licitació. L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es
valorarà en 50 punts. Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós
criteri de proporcionalitat entre ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant
la següent fórmula:
- Puntuació= 50* (IL-IO)/(IL-OME)
- IL= import de licitació
- IO= import ofertat
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-

OME= oferta més avantatjosa

2. Valoració dels currículums del personal de l’empresa que ha de prestar
el servei del transport adaptat. Fins a 20 punts
S’assignarà fins a un màxim de 20 punts a l’empresa adjudicatària que demostri
formació complementària i experiència acreditada del personal que ha de prestat
el servei de transport adaptat. La distribució de punts respon el següent barem:
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a.
Formació complementària, als estudis obligatoris, específics en l’àmbit de
l’atenció a les persones amb diversitat funcional: fins a un màxim de 7 punts.
Formació
Cursos, jornades, etc fins a 20h
de duració
Cursos, seminaris, etc de més de
21h de duració

Punts
1 punt per cada
títol
2 punts per cada
títol

b.
Experiència acreditada en la prestació del servei de transport adaptat: fins
a un màxim de 17 punts.

Experiència
De 5 a 10 anys
Més de 10 anys

Punts
5 punts
10 punts

Es considera essencial que les persones que han d’executar en el servei tinguin
una formació complementària especialitzada, així com una experiència
contrastable per tal de poder tirar endavant el servei encomanat amb garanties.
Aquest punt s’acreditarà mitjançant l’aportació dels currículums corresponents i
documentació acreditativa de l’experiència professional i formació de les
persones proposades per l’empresa per a l’execució del servei.

3. Foment de la iniciativa del tercer sector
punts

_______

Fins a 20

S’assignarà fins a un màxim de 20 punts a l’empresa adjudicatària que formi part
de les entitats del tercer sector social. La distribució de punts respon als criteris
següents:

Tercer sector social
Entitat d’iniciativa social
Declarada d’utilitat pública

Punts
10 punts
10 punts
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Es considera important reconèixer la tasca de millora de la qualitat de vida , en
especial atenció al col·lectius més fràgils i vulnerables, que les entitats del tercer
sector estant duent a terme en el marc del serveis socials.

4 Foment de la Responsabilitat Social Corporativa/de les Empreses
(RSC/RSE)_____Fins a 10 punts
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S’assignarà fins a un màxim de 10 punts a l’empresa adjudicatària que demostri
el compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès
en els àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores,
i bon govern i transparència), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més
enllà del que estableix la legislació vigent. La distribució de punts respon als
criteris següents:

Responsabilitat Social Corporativa/ de les
Empreses (RSG/RSE)
Global Reporting Initiative (GRI: G3)
SA8000
Social
Accountability
International (SAI)
SGE 21
ISO 26000
AA1000AS

Punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts

S’haurà d’acreditar mitjançar l’aportació d’alguns dels documents establerts en
aquesta taula.
CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de Variants
No s'admeten variants.
CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les
ofertes, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà
als licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una
justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta
oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest
tema en l'article 149.4 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.
El caràcter anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels següents
paràmetres:
1. Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació
en més de 25 unitats percentuals.
2. Quan concorrent dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.
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3. Quan concorrent tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant,
s’exclourà per al còmput d’aquesta oferta les quantitats més elevades quan sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitjana. En qualsevol
cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
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4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana
en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana
solament amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el
nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà
sobre les tres ofertes de menor quantia.
Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al
funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o
l'estudi econòmic del contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament
les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva
oferta.
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
A la vista de les justificacions dels contractistes, l'oferta dels quals hagi estat
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic que les analitzi, la
Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament
l'admissió de l'oferta o la seva exclusió.
CLÀUSULA TRETZENA. Preferències d'Adjudicació en cas d'Empats
Seran d’aplicació els criteris d’adjudicació específics per al desempat establerts
en l’article 147 de la LCSP.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el
present apartat serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi
l'empat, i no amb caràcter previ.
CLÀUSULA CATORZENA. 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
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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'interventora,
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 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.
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D’acord amb el paràgraf anterior, la seva composició serà la següent:
Presidència:
Titular: Sr. Joan Roig Castell, president de la corporació
Suplent: Sra. Araceli Villalbí Forcadell, Presidenta de l’Àrea d’Atenció a les
Persones.
Vocals:
Titular: Sr. Gregorio Juárez Rodríguez, secretari general del Consell Comarcal
del Montsià.
Titular: Sra. Iolanda Guimerà Melich, interventora de fons de la corporació.
Titular: Sr. Joan Manuel Miró i Melich, tècnic d’Ensenyament d’aquest Consell
Comarcal
Secretària: Titular: Sra. Rosa Sancho Sancho, auxiliar administrativa de l’Àrea
de Secretaria,
Suplent: Sra. Esther Aparicio Pérez, auxiliar administrativa de l’Àrea de
Secretaria.

CLÀUSULA QUINZENA. Obertura de Proposicions
La Mesa de Contractació es constituirà el 1r dia hàbil després de la finalització
del termini de presentació de les proposicions, i obrirà el sobre «A» i qualificarà
la documentació administrativa continguda en aquests.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals
perquè el licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats
en la documentació presentada.
Posteriorment, en acte públic la mesa determinarà les empreses admeses i no
admeses en la licitació i obrirà el sobre «B», que conté els criteris quantificables
de forma automàtica.
La mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions
presentades i elevarà la corresponent proposta a l’òrgan de contractació.
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Quan per a la valoració de les proposicions hagin de tenir-se en compte criteris
diferents al del preu, l’òrgan competent per a això podrà sol·licitar, abans de
formular la seva proposta, tots els informes tècnics que consideri precisos.
Igualment, podran sol·licitar-se aquests informes quan sigui necessari verificar
que les ofertes compleixin amb les especificacions tècniques del plec.
L'obertura de les proposicions haurà d'efectuar-se en el termini màxim de vint
dies comptat des de la data de finalització del termini per presentar les ofertes.
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CLÀUSULA SETZENA. 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, present 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 complir-se adequadament amb el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, exigint-li 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 provisional, si s'hagués constituït.
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 DISSETENA. 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:
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,
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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.
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La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment
del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 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 transcorreguts
6 mesos des de la data de terminació del contracte, sense que la recepció formal
i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es
procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada
depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 110.
L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans
electrònics.
CLÀUSULA DIVUITENA. Adjudicació del Contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el
contracte dintre 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 i es notificarà als candidats o licitadors,
havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
El termini màxim per efectuar l'adjudicació serà de dos mesos a comptar des del
primer acte d'obertura de les proposicions.
CLÀUSULA DINOVENA. Formalització del Contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
D'acord amb l'article 99.7 LCSP, cada lot constituirà un contracte, excepte en
casos en què es presentin ofertes integradores, en els quals totes les ofertes
constituiran un contracte.
Atès que es tracte d’un contracte susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, la formalització del contracte en document administratiu no podrà
efectuar-se abans que transcorrin quinze dies des que es remeti la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient
per accedir a qualsevol registre públic.
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Els serveis dependents de l'òrgan de contractació requeriran a l'adjudicatari
perquè formalitzi el contracte en termini no superior a cinc dies a comptar des del
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, una vegada transcorregut
el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagués interposat recurs
que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública,
corrent del seu càrrec les corresponents despeses.
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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, si s'hagués constituït.

CLÀUSULA VINTENA. Drets i Obligacions de les Parts
20.1 Abonaments al contractista
El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia
presentació de factura degudament conformada, i acta de recepció quan
escaigui.
En la factura s'hi inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos a
l'apartat segon de la disposició addicional trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, així com en la normativa sobre
facturació electrònica:
a) Que l'òrgan de contractació és la Junta de Govern.
b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat
pública és la Intervenció comarcal.
c) Que el destinatari és el Consell Comarcal del Montsià.
d) Que el codi DIR3 és L06090005.
e) Que l'oficina comptable és la Intervenció comarcal.
f) Que l'òrgan gestor és la Junta de Govern.
g) Que la unitat tramitadora és la Secretaria Comarcal.
El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el
termini de 30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte
successiu les factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies
des de la realització de la prestació en el període de què es tracti. La factura
haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls a la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures del sector públic, en aquests casos la presentació
de la factura en el punt general d'accés equival a la presentació en un registre
administratiu.
D'acord amb l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, l'administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels trenta
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dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat
dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici de
l'establert en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al
contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies, els
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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Si es produís la demora, quan s'iniciï del còmput del termini per a la meritació
d'interessos, el contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la
factura davant el registre administratiu corresponent d’acord amb la normativa
vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el
termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la
prestació del servei.
D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels
trenta dies següents a la prestació del servei.
20.2. Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria
laboral i de seguretat social. 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, sobre 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'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.
20.3. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les
següents:
a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte
de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.
b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
particulars en relació amb la subcontractació.
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c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a
l'execució del contracte.
d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.
e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
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Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials,
l'adjudicatari ha de presentar semestralment davant la unitat administrativa que
ha tramitat el contracte, la següent informació:
— Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social,
així com dels realitzats als subcontractistes.
— Informe especificativa de les actuacions que realitza per al compliment de les
seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències
que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre.
El responsable comarcal del contracte elaborarà un informe sobre el compliment
d'aquesta justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al
compliment de les obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el
personal que gestiona el contracte.
Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura
corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de
resolució del contracte, segons sigui procedent.
20.4. Condició especial d’execució.
S’estableix com a condició especial d’execució del contracte l’obligació del
contractista de nomenar a un representant que actuï com únic interlocutor amb el
responsable del contracte, al qual haurà d’informar periòdicament sobre
l’execució del contracte.
Igualment, el contractista estarà obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de
la Unió Europea en matèria de protecció de dades, advertint que aquesta té
caràcter d’obligació contractual essencial d’acord amb l’art. 211.1 f).

20.5. Subrogació de personal.
D’acord amb l’art. 130.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la que se transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 (LCSP) quan una norma legal, un conveni col·lectiu, com és
en aquest cas, tenint en compte l’art. 13 del Conveni col·lectiu de treball del
sector de transport de viatgers per carretera, de la província de Tarragona, per
als anys 2017-2020, o un acord de negociació col·lectiva de eficàcia general,
imposi a l’adjudicatari la obligació de subrogar-se com empresari en
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determinades relacions laborals, els serveis dependents de l’òrgan de
contractació haurà de facilitar als licitadors, en el propi plec, la informació sobre
las condicions dels contractes dels treballadors als que afecti la subrogació que
resulti necessària para permetre una exacta avaluació de les despeses laborals
que implicarà tal mesura, havent de fer constar igualment que tal informació se
facilita en compliment del previst en el present article.
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Per tot això, es fa pública la següent informació:

PERSONAL DEL
LOT
1
DEL
TRANSPORT
ADAPTAT
ANTIGUITAT

TIPUS
DE HORES
CONTRACTE CONTRACTADES

FUNCIÓ

SOU
anual

1

02/09/2019

502

25

conductor

12.157,03 €

4.115,16 €

2

09/09/2019

502

10

conductor

4.862,81 €

1.646,06 €

3

09/09/2019

502

15

conductor

7.294,22 €

2.469,09 €

9.725,63 €
SOU
BRUT
anual

3.292,13 €
SEG.
SOCIAL
EMPRESA
anual

BRUT SEG.
SOCIAL
EMPRESA anual

4
PERSONAL DEL
LOT
2
DEL
TRANSPOST
ADAPTAT
1

01/09/2019
ANTIGUITAT

502
20
conductora
TIPUS
DE HORES
FUNCIÓ
CONTRACTE
CONTRACTADES

19-05-1994

Indefinit

12.5h/set

Xofer

8632 €

2762 €

2

07-01-2002

Indefinit

20h/set

Xòfer

12347 €

3951 €

3

02-09-2002

Indefinit

11.25h/set

Xòfer

5975 €

1876 €

4

12-01-2012

Indefinit

7.5h/set

Xòfer

3986 €

1297 €

5

15-10-2009

Indefinit

7.5h/set

Xòfer

4246 €

1359 €

1A

17-11-2008

Indefinit

5h/set.

Acompanyant

2692 €

845 €

2A

31-07-2019

Indefinit

12.5h/set

Acompanyant

4875 €

1560 €

3A

17-05-2010

Indefinit

10h/set.

Acompanyant

4599 €

1444 €

4A

01-09-2019

8.75h/set

Acompanyant

3584 €

1147 €

5A

18-07-2009

Indefinit
discontinu
Indefinit

3.75h/set

Acompanyant

1429 €

457 €

6A

17-03-2007

Indefinit

6.25h/set

Acompanyant

2855 €

936 €

7A

14-09-2009

Indefinit

6.25h/set

Acompanyant

2609 €

825 €

8A

01-08-2019

Eventual Temps
parcial

3.75h/set

Acompanyant

854 €

319 €
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Igualment, i d’acord amb l’apartat 4t del mateix article, es preveu la imposició de
penalitats al contractista d’acord amb l’article 192 LCSP.
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Així mateix, en cas que una vegada produïda la subrogació les despeses
laborals fossin superiors a les que es desprenguessin de la informació facilitada
per l’antic contractista a l’òrgan de contractació, el contractista tindrà acció
directa contra l’antic contractista.
D’altra banda, tenint en compte l’art. 130.6 LCSP, i sense perjudici de l’aplicació,
en el seu cas, del que s’estableix a l’art. 44 del text refós de la Llei de l’Estatut
dels treballadors, aprovat per Real decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre,
s’estableix la obligació del contractista de respondre dels salaris impagats als
treballadors afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguridad
social meritades, fins i tot en el supòsit de que es resolgui el contracte i aquells
siguin subrogats per un nou contractista, sense que en cap cas aquesta obligació
correspongui a aquest últim. En aquest cas, l’Administració, una vegada
acreditada a falta de pagament de los citats salaris, procedirà a la retenció de les
quantitats degudes al contractista per a garantir el pagament dels citats salaris, i
a la no devolució de la garantía definitiva en tant que no se acrediti l’abonament
d’aquests.
20.6. Termini de garantia
L'objecte de cada lot (de forma independent) quedarà subjecte a un termini de
garantia de sis mesos, a comptar des de la data de recepció o conformitat del
treball, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el treball
realitzat s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i
compliment i a l'estipulat en el present Plec i en el de Prescripcions Tècniques.
Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als
treballs executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.
Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en
els treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista
l'esmena d'aquests.
20.7. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionarho per si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos,
llicències i autoritzacions establertes en les ordenances comarcals i en les
normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a
l'inici, execució i lliurament del subministrament, sol·licitant de l'administració els
documents que per a això siguin necessaris.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Subcontractació
D’acord amb l’objecte del contracte, no s’autoritza cap tipus de subcontractació.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Modificacions Contractuals Previstes
No es preveuen modificacions en aquest contracte.
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CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. 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 que provenen 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Montsià. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3E37542952B44ED8B590D5B4364B3E2A i data d'emissió 02/03/2020 a les 18:58:26

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 previstos 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 VINT-I-QUATRENA. Cessió del Contracte
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i
compleixi amb els requisits de solvència que resulti exigible en funció de la fase
d'execució del contracte, havent d'estar també degudament classificat si aquest
requisit ha estat exigit al cedent. A més a més, no ha d’estar incurs en una
causa de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura
pública.
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Penalitats per Incompliment
25.1 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 previstes en l'article 193.3 LCSP: 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.
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Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert
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.
25.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
L'incompliment per part de l'adjudicatari de les seves obligacions contractuals o
el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva del 5 %
del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.
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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 al Consell Comarcal o a tercers amb dret d’anar contra ell.
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
s’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.
25.3 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 de contracte i informe jurídic, pel president
del Consell Comarcal 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 per part del consell
comarcal es realitzarà en el moment en què tingui coneixement per escrit dels
fets. No obstant això, no s’iniciarà 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 al funcionament de l'execució del contracte que
beneficiar-la. Podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a
la finalització 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 total de la penalització, es podrà reclamar
per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret
públic.
CLÀUSULA VINT-I-SISENA. 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 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
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de contractes del sector públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instància del contractista.
A més a més, el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es
produeixi un 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 27.
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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 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 a
l'Administració, en aquells que excedeixin de l'import de la garantia.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. 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,
sent en concret les següents:
— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a constatar
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 VINT-I-VUITENA. Unitat encarregada del Seguiment i
Execució
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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’Atenció a les Persones.
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Tractament de dades i confidencialitat
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Aquesta contractació es sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades.
El futur contractista ha de respectar la normativa vigent en matèria de protecció
de dades. Sense perjudici de l’establert en l’article 28.2 del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades
personals i de lliure circulació d’aquestes dades i pel que se deroga la Directiva
95/46/CE, en aquells contractes l’execució dels quals requereixi el tractament pel
contractista de dades personals per compte del responsable del tractament.
1. En compliment del que es disposa en la Llei orgànica de protecció de dades
de caràcter personal i en el Reglament general de protecció de dades, els
licitadors queden informats de què les dades de caràcter personals que, si
escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra
documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest
Consell Comarcal amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment
i control del desenvolupament del contracte.
El futur contractista té la obligació de sotmetre’s en tot cas a la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici
de tot allò establert en l’últim paràgraf de l’apartat 1 del article 202.

L’empresa adjudicatària està obligada a presentar, abans de la formalitzar-se el
contracte una declaració en la que posi de manifest on s’ubiquen els servidors y
des d’on es prestaran els serveis associats a aquests. Igualment haurà de
comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vida del contracte, de la
informació facilitada a la declaració.
A més a més, els licitadors també estaran obligats a indicar a la seva oferta, si
tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el
nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència
professional o tècnica, dels subcontractistes als que s’encomani la seva
realització.
Aquestes obligacions tindran la consideració d’essencials
d’incompliment de l’obligació principal del contracte.

als

efectes

2. 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 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
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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 (Consell Comarcal del Montsià).
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CLÀUSULA TRENTENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació,
efectes i extinció es regirà per allò establert en aquest Plec, sinó està previst,
serà d'aplicació 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, 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, i el
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques i estigui vigent després
de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les
restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret
privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre
les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de
conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
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ANNEX: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat ___________________, NIF núm. ___________, a
l'efecte
de
la
seva
participació
en
la
licitació
________________________________, davant ________________________

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
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PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del servei de
___________________.

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 en cas de ser adjudicatari, autoritzo al Consell Comarcal a consultar
que l’empresa es troba al corrent de pagament a la Seguretat Social i a
Hisenda.
Que està en possessió del certificat negatiu del Registre Central de
Delinqüents Sexuals, d’acord amb la base desena d’aquestes bases, que
fins l’entrada en funcionament del mateix, s’expedirà pel Registre Central
de Penats, atès la regulació continguda en La Llei Orgànica 1/1996, de
Protecció Jurídica del Menor, la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
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modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència i la Llei
45/2015, de voluntariat.

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.
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I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT LA PRESTACIÓ DE DIFERENTS
RUTES DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT AMB DESTINACIÓ ALS
SERVEIS DE CENTRE DE DIA OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT (STO/STO-A), SERVEI DE CENTRE DE DIA OCUPACIONAL
D’INSERCIÓ (SOI)
I SERVEI DE CENTRE DE DIA D’ATENCIÓ
ESPECIALITZADA TEMPORAL O PERAMANENT (CAE) PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DELS MUNICIPIS D’ALCANAR,
AMPOSTA, CAMPREDÓ I SANTA BÀRBARA, I SERVEI DE CENTRE DE DIA
PER A GENT GRAN DE SANT JAUME D’ENVEJA.
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1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1.- L’objecte del contracte és la prestació del servei de transport adaptat
adreçat a les persones amb discapacitat i persones grans amb dependència que
no poden fer us del transport ordinari i que presenten dificultats de mobilitat
(mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant (barem d’acompanyant)
necessiten ser desplaçades a un servei social especialitzat de la xarxa pública,
on tinguin una plaça reconeguda, segons la Cartera de Serveis Socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies als centres socials d’atenció
especialitzada, o a aquells altres serveis o programes que els permetin garantir
i/o afavorir la seva integració a l’entorn
Garantir el dret bàsic de mobilitat d’aquestes persones és l’objectiu principal del
servei de transport adaptat, el qual consistirà en recollir-les i traslladar-les des de
les diferents parades d’origen fins als domicilis i/o parades establertes de
destinació i viceversa, llevat causa de força major, i durant els dies que
s’especifiquen.
1.2.- L’objecte de la licitació, detallat en el plec de prescripcions tècniques
s’integra per rutes i s’ oferta per lots.
Llegenda rutes: RUTA + NÚM.LOT+NÚM. IDENTIFICACIÓ RUTA
LOT 1 (PREU DIA IVA EXCLÒS):
•

RUTA 1.1: ULLDECONA - LA SÉNIA – GODALL- LA GALERA- MAS DE
BARBERANS – SANTA BÀRBARA – MASDENVERGE – CAMPREDÓ
(capacitat mínima: 8 persones + 1 conductor)
01/01/20 FINS 31/12/20: MÀXIM 214 DIES X 131,22€/DIA (119,29€/dia +
11,93€/IVA)= 28.081,08 €

•

RUTA 1.2: LA SÉNIA – ULLDECONA – ALCANAR (capacitat mínima: 6
persones + 1 persona cadira de rodes + 1 conductor)
01/01/20 FINS 31/12720: MÀXIM 214 DIES X 63,49€/DIA (57,72€/dia +
5,77€/IVA) = 13.586,86 €

•

RUTA 1.2.1: SANT CARLES DE LA RÀPITA – ALCANAR PLATJAALCANAR (capacitat mínima: 2 persones + 1 conductor)
01/01/20 FINS 31/12/20: MÀXIM 214 DIES X 29,63€/DIA (26,94€/dia +
2,69€/IVA = 6.340,82€
43

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Roig Castell - DNI ** (AUT) el dia 21/01/2020 a les 10:14:29, GREGORIO JUÁREZ RODRÍGUEZ - DNI ** (SIG) el dia 21/01/2020 a les 10:19:07
i MONLLAU MAYOR IGNASI - ** el dia 21/01/2020 a les 15:41:34

•

RUTA 1.3: SANT JAUME D’ENVEJA – SANT CARLES DE LA RÀPITA –
CAMPREDÓ (capacitat mínima: 5 persones + 1 persona cadira de rodes
+ 1 conductor)
01/01/20 FINS 31/12/20: MÀXIM 214 DIES X 158,74€/DIA (144,31€/dia
+14,43€/IVA)= 33.970,36€

•

RUTA 1.3.1: SANT JAUME D’ENVEJA – ELS MUNTELLS – BALADA –
SANT JAUME D’ENVEJA (capacitat mínima: 5 persones + 1 persona
cadira rodes + 1 conductor)
01/01/20 FINS 31/12/20: MÀXIM 261 DIES X 21,16€/DIA (19,24€/dia +
1,92€/IVA)= 5.522,76€
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MÀXIM LOT 1: 79.549,28 € IVA EXCLÒS
LOT 2 (PREU DIA IVA EXCLÒS)
•

RUTA 2.1 : SANT JAUME D’ENVEJA – ELS MUNTELLS – Destinació
AMPOSTA (Capacitat mínima: 4 persones + 2 persones cadira de rodes
+ 1 conductor + 1 acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 237DIES X 165,54€/DIA =
39.232,98€

•

RUTA 2.2 : ALCANAR – LES CASES D’ ALCANAR –– Destinació a
SANTA BÀRBARA (Capacitat mínima: 4 persones + 1 conductor+1
acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 175 DIES X 109,81€/DIA=
19.216,75€

•

RUTA 2.3 : ALCANAR - SANT CARLES DE LA RÀPITA – Destinació a
AMPOSTA (Capacitat mínima: 3 persones + 1 conductor + 1
acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 175DIES X 69.42€/DIA=
12.148,50€

•

RUTA 2.4*: ULLDECONA - ALCANAR – LES CASES D’ ALCANAR ALCANAR PLATJA – SANT CARLES DE LA RÀPITA – Destinació a
AMPOSTA (Capacitat mínima: 11 persones + 1 persona cadira de rodes +
1 conductor + acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 40 DIES* X 281,24€/DIA=
11.249,60€

•

RUTA 2.5*: ULLDECONA – BARRI CASTELL - LA SÉNIA – LA GALERA
- Destinació a AMPOSTA (Capacitat: 9 persones + 1 conductor +
acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: MÀXIM 40 DIES X 176,76€/DIA= 7.070,40€
* Aquests dies són com a conseqüència de l’afectació del transport
escolar, de necessitats educatives especials, que comparteix municipi
d’origen i de destinació
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RUTA 2.1 CAE: SANT JAUME D’ENVEJA – ELS MUNTELLS - Destinació
AMPOSTA (Capacitat: 2 persones + 2 persones cadira rodes + 1
conductor + 1 acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: 8 DIES FESTES NADAL+ 4 DIES PAQUA +
21 AGOST: MÀXIM 33 DIES X 165,54€/DIA= 5.462,82€
RUTA 2.4 CAE: ULLDECONA- ALCANAR- LES CASES D’ ALCANAR –
SANT CARLES DE LA RÀPITA Destinació a AMPOSTA (Capacitat 3
persones + 1 conductor + 1 acompanyant)
01/01/2020 FINS 31/12/2020: 8DIES FESTES NADAL+ 4 DIES PAQUA +
21 AGOST: MÀXIM 33 DIES X 114,54€/DIA = 3.779,82€
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MÀXIM LOT 2: 98.160,87€ IVA EXCLÒS

1.3.- L’empresari licitador, si ho creu convenient, pot proposar variacions,
sempre i quan ofereixin avantatges per a la prestació del servei, per noves
tecnologies, major nombre de prestacions, millor aplicació tècnica i d’altres
característiques que puguin ésser avantatjoses per a l’ Administració, les quals
es justificaran degudament en la documentació de referències tècniques.
1.4.- El contracte s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari, que assumeix la
responsabilitat civil i les obligacions fiscals que es deriven del compliment o
incompliment contractual, així com les que siguin conseqüència del
funcionament normal o anormal del servei públic.
2.- FORMA DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
2.1.- El servei de transport adaptat s’efectuarà els dies indicats pel Consell
Comarcal del Montsià, de dilluns a divendres.
Pel que fa al Lot 1:
• Rutes 1, 2 2.1 i 3 tots els mesos excepte el mes d’agost, vacances de
Nadal i setmana santa, dies de lliure disposició i festes locals dels
municipis on estan ubicats els serveis de destinació i segons les rutes
preestablertes, fins a un màxim de 214 dies durant el període 01/01/2020
fins el 31/12/2020.
• Ruta 3.1 tots els mesos excepte els dies festius fixats per la Generalitat de
Catalunya i les festes locals del municipi de Sant Jaume d’Enveja, fins a
un màxim de 261 dies durant el període 01/01/2020 fins el 31/12/2020.

Pel que fa al Lot 2:
• Rutes 1, 2, 3, 4 i 5 tots els mesos excepte el mes d’agost, vacances de
Nadal i setmana santa, dies de lliure disposició i festes locals dels
municipis on estan ubicats els serveis de destinació i segons les rutes
preestablertes, fins a un màxim de 237 dies durant el període 01/01/2020
fins el 31/12/2020.
• Rutes 1 i 4 amb destinació al CAE l’ANGEL el mes d’agost, vacances
de Nadal i Setmana Santa, excepte els dies de lliures disposició i
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festes nacional i locals, fins a una màxim de 33 dies durant el
període 01/01/2020 fins el 31/12/2020.
2.2.- El servei s’iniciarà en els punts de recollida inicial establerts en les parades
d’origen i de recollida i amb subjecció a l’horari fixat. Aquestes indicacions
podran ser modificades d’acord a les variacions que durant el període de
vigència del contracte es determinen des del Consell Comarcal del Montsià, en
el cas del Lot 1. Pel que fa al Lot 2 les variacions seran consensuades per
l’entitat gestora i el Consell Comarcal del Montsià:
LOT 1
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RUTA 1.1: ULLDECONA - LA SÉNIA – GODALL- LA GALERA- MAS DE
BARBERANS – SANTA BÀRBARA – MASDENVERGE – Destinació a
CAMPREDÓ

Municipis
Ulldecona
La Sénia

Santa Bàrbara

Masdenverge

Lloc parades
Parada Bus Plaça
Sales i Ferré
Parada Bus
Passeig La
Clotada
Passeig de les
Escoles, 17
C/ Príncep, 31
C/ Mianes, 10

Hora recollida
(matí)
08:40

Hora retorn
(tarde)
17:45

08:50

18:00

09:25

17:25

09:26
09:40

17:24
17:15

RUTA 1.2: LA SÉNIA – ULLDECONA – Destinació a ALCANAR
Municipis
Ulldecona
La Sénia

Lloc parades
Parada Bus Plaça
Sales i Ferré
Parada Bus
Passeig La
Clotada

Hora recollida
(matí)
09:15

Hora retorn
(tarde)
17:15

09:00

17:45

RUTA 1.2.1: SANT CARLES DE LA RÀPITA – ALCANAR PLATJA -Destinació a
ALCANAR
Municipis
Sant Carles de la
Ràpita
Alcanar-platja

Lloc parades
C/ Tramuntana
Urbanització Xaloc,
18
Urbanització
Serramar C/
Edmundo Dantes,
13

Hora recollida
(matí)
09:00

Hora retorn
(tarde)
17:25

09:10

17:15
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RUTA 1.3: SANT JAUME D’ENVEJA – SANT CARLES DE LA RÀPITA –
Destinació a CAMPREDÓ
Municipis
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Sant Jaume
d’Enveja
Sant Carles de la
Ràpita
Sant Carles de la
Ràpita
Sant Carles de la
Ràpita

Lloc parades
C/. Levant, 103
Serramar/Camping
Alfacs
C/. St. Isidre, 151
Plaça Carles III,
enfrot Església

Hora recollida
(matí)
09:00

Hora retorn
(tarde)
18:00

09:20

17:25

09:25

17:30

09:30

17:35

RUTA 1.3.1: SANT JAUME D’ENVEJA – ELS MUNTELLS – BALADA –
Destinació SANT JAUME D’ENVEJA
Municipis
Sant Jaume
d’Enveja / Els
Muntells
Sant Jaume/Els
Muntells
Sant Jaume/Els
Muntells
Sant Jaume
Sant Jaume
Sant Jaume
Sant Jaume
Sant Jaume

Lloc parades

Hora recollida
(matí)
08:30

Hora retorn
(tarde)
18:30

C/Disseminat, 70

08:35

18:05

Av. Sant Jaume,
74
C/ Felip II, 46
C/ F. Vicent
Montejano, 18
Av. Mallorca, 93
C/ Hereus de
José Rullo, 11
C/ Pelai, 7

08:40

18:05

08:45
08:50

18:15
18:20

08:55
09:00

18:25
18:30

09:05

18:35

C/ Felip II, 6

LOT 2
RUTA 2.1 : SANT JAUME D’ENVEJA – ELS MUNTELLS – Destinació
AMPOSTA
Municipis
Sant Jaume
d’Enveja

Lloc parades
C/ Sant Joan, 63

Hora recollida
(matí)
08:24

Hora retorn
(tarde)
17:28

RUTA 2.2* : ALCANAR – LES CASES D’ ALCANAR –Destinació SANTA
BÀRBARA
Municipis

Lloc parades

Hora recollida
(matí)

Hora retorn
(tarde)
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Alcanar
Les Cases
d’Alcanar

Avinguda
Catalunya, 62 - 64
C/ Trafalgar, 68

08:00

17:38

08:15

17:30

RUTA 2. 3*: ALCANAR – SANT CARLES DE LA RÀPITA – Destinació a
AMPOSTA
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Municipis
Sant Carles de la
Ràpita
Sant Carles de la
Ràpita

Lloc parades
C/ Sant Isidre,
163
Avinguda dels
Esports, 10

Hora recollida
(matí)
08:28

Hora retorn
(tarde)
17:20

08:33

17:10

RUTA 2. 4*: ULLDECONA - ALCANAR – LES CASES D’ ALCANAR –
ALCANAR PLATJA - SANT CARLES DE LA RÀPITA – Destinació a AMPOSTA

Municipis
Ulldecona
Ulldecona
Alcanar
Les Cases
d’Alcanar
Alcanar platja
Garbí
Sant Carles de la
Ràpita
Sant Carles de la
Ràpita
Sant Carles de la
Ràpita

Lloc parades

Hora recollida
(matí)
07:41

Hora retorn
(tarde)
17:54

07:44

17:57

08:04

17:39

08:12

17:32

C/ Llevant, 20

08:19

17:29

C/ Sant Isidre,
149
C/ Carles III, 13

08:26

17:20

08:33

17:15

Avinguda dels
Esports, 10

08:35

17:10

Plaça Catalunya,
12
Parada Bus Plaça
Sales i Ferré
Avinguda
Catalunya, 62-64
C/ Trafalgar, 68

RUTA 2. 5*: ULLDECONA- BARRI CASTELL -LA SÉNIA – LA GALERA SANTA BÀRBARA – Destinació a AMPOSTA

Municipis
La Sénia
La Sénia

Lloc parades
C/ València, 26
Passeig La
Clotada, 40

Hora recollida
(matí)
08:05
08:07

Hora retorn
(tarde)
17:43
17:40
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La Galera
Santa Bàrbara
Santa Bàrbara

C/ Major, parada
bus
C/ Major, 149
C/ Major, 144

08:26

17:19

08:36
08:40

17:09
17:06

RUTA 2.1 CAE : SANT JAUME D’ENVEJA – ELS MUNTELLS – Destinació
AMPOSTA
Municipis

Lloc parades
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Sant Jaume d’Enveja

C/ Sant Joan, 63

Hora
recollida
(matí)
08:24

Hora retorn
(tarde)
17:28

RUTA 2.4 CAE*: ULLDECONA - ALCANAR – LES CASES D’ ALCANAR –
SANT CARLES DE LA RÀPITA – Destinació a AMPOSTA
Municipis

Ulldecona
Ulldecona
Alcanar

Lloc parades

Parada Bus Plaça Sales i Ferré
Crta. Vinaròs, km.12900
(benzinera)
Avinguda Catalunya, 62-64

Hora
recollida
(matí)
07:41
07:50

Hora
retorn
(tarde)
17:57
18:03

08:06

17:40

2.3.- Un cop determinats els horaris d’arribada i de sortida dels vehicles, aquests
s’hauran de respectar. Cas que l’usuari no es trobi al lloc i hora acordats, serà
responsabilitat d’aquest el seu trasllat al servei.
2.4.- Les parades que efectuïn els vehicles hauran de garantir que:
a. La baixada o pujada dels usuaris/es es pugui efectuar amb tota
seguretat, amb un espai suficient i el més a prop possible de la vorera.
b. La circulació general de la zona no posi en perill la seguretat dels
usuaris/es.
c. La circulació general de la zona no romangui pertorbada per
l’estacionament del vehicle a la parada.
2.5.- El servei es durà a terme amb un/a conductor/a i un/a acompanyant, en el
cas dels transports col·lectius i un conductor/a si es tracta d’un taxi i/o furgoneta.
2.5.1.- El/la conductor/a, a més de les prescripcions derivades del Codi de
Circulació i d’altres normes en matèria de transport públic de viatgers,
desenvoluparà les següents funcions:
a. Mantenir, en tot moment, una velocitat de conducció moderada.
b. No accionar el dispositiu d’obertura de les portes fins que el vehicle es
trobi totalment parat.
c. Evitar les maniobres de marxa enrere en els punts de recollida i
baixada dels usuaris/es.
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d. Assegurar-se, abans d’engegar, que les portes romanguin tancades i
que tots els usuaris/es estiguin asseguts en el seu seient i fent ús dels
elements de seguretat (cinturó, ancoratges cadira de rodes).
e. Actuar de manera respectuosa amb els usuaris/es i llurs familiars o
tutors, informant de qualsevol incident a l’acompanyant del servei en el
cas del transport col·lectiu i al Consell Comarcal del Montsià, en cas
del transport individual en taxi i/o furgoneta.
f. Els conductors portaran el control dels usuaris/es transportats i tindran
cura que l’usuari/a, si s’escau, quedi acompanyat pel familiar o
persona designada a aquests efectes, en arribar a la seva parada a
l’hora de retorn. En cas que l’usuari/a no sigui recollit, passat un temps
prudencial, es posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat,
sens perjudici que donades les seves condicions físiques i psíquiques i
amb l’autorització expressa dels pares o tutors, no sigui necessari
aquest requisit.
2.5.2.- L’acompanyant, a part de les funcions específiques assignades com a tal
per la legislació vigent, desenvoluparà les següents:
a. Serà el/la responsable de pujar i baixar del vehicle als usuaris/es del
transport, així com també d’atendre’ls en el temps del trajecte.
b. Mantindrà el contacte amb la direcció del centre per tal de resoldre els
temes puntuals derivats del transport de l’usuari i informar de les
incidències esdevingudes al llarg del trajecte.
c. Actuarà amb respecte i equitativament davant les persones usuàries del
servei, de llurs familiars o tutors i davant dels òrgans de direcció dels
centres i adoptarà totes les mesures possibles per tal que el transport
adaptat es desenvolupi en un clima de normalitat i de seguretat.
d. Coneixerà el funcionament dels mecanismes de seguretat del vehicle.
e. Portarà el control dels usuaris/es transportats.
f. Tindrà cura que l’usuari/a, si s’escau, quedi acompanyat pel familiar o
persona designada a aquests efectes, en arribar a la seva parada a l’hora
de retorn. En cas que l’usuari/a no sigui recollit, passat un temps
prudencial, es posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat, sens
perjudici que donades les seves condicions físiques i psíquiques i amb
l’autorització expressa dels pares o tutors, no sigui necessari aquest
requisit.
g. Realitzarà totes aquelles tasques que li encomanin per instrucció de
l’òrgan contractant a fi d’assegurar la qualitat de la prestació del servei.
2.5.3.- El contractista s’obliga a procedir a la immediata substitució del personal
que no actuï adequadament i quan així ho demani el Consell Comarcal del
Montsià.
2.6.- El Consell Comarcal disposarà dels seients lliures que hi puguin haver en
les diferents rutes com a conseqüència de la capacitat legal del vehicle que
realitza la ruta i el número de persones que inicialment han de fer-ne ús. Aquesta
disposició no ha de comportar en cap cas un increment de costos econòmics, ni
per al contractista ni per al Consell Comarcal del Montsià.
2.7.- Pel que fa al Lot 2: l’entitat adjudicatària serà l’encarregada de gestionar
les sol·licituds de transport adaptat amb destinació als serveis socials
especialitzats, situats a les poblacions d’Amposta i Santa Bàrbara i gestionats
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per l’entitat APASA; tanmateix mantindrà informat permanentment el Consell
Comarcal del Montsià, a través de la persona interlocutora de l’empresa.
3.- OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES
3.1.- Quant als vehicles:
3.1.1.- Els vehicles que han de prestar el servei objecte del contracte hauran de
ser adaptats pel transport de persones amb mobilitat reduïda i hauran de complir
tots aquells requisits legals que exigeixen les disposicions vigents en la matèria.
L ’incompliment d’aquestes exigències serà responsabilitat exclusiva de
l’adjudicatari.
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3.1.2.- Per a la realització del servei, l’empresa haurà de comptar amb vehicles
adequats al nombre i característiques dels usuaris/es a transportar.
3.1.3.- Seran altres condicions mínimes obligatòries:
a. Comptar amb rampa o plataforma elevadora en els vehicles adaptats.
b. Calefacció / Aire condicionat en tots els vehicles.
c. Sistema d’ancoratge de les cadires de rodes.
d. Cinturons de seguretat per als passatgers amb cadires de rodes.
3.1.5.- L’adjudicatari està obligat a mantenir nets i en perfecte estat de
conservació el/els vehicle/s.
3.1.6.- El vehicle titular d’una ruta no pot ser suplent o titular de més d’una ruta.
El vehicle suplent d’una ruta només pot ser assignat a dues rutes.
3.2.- Quant els conductors:
3.2.1.- Els conductors del vehicle destinat al servei hauran de tenir el permís de
conduir de la classe que correspongui. Així mateix, hauran de complir tot allò que
disposi la legislació vigent en la matèria que sigui de la seva competència.
3.2.2.- Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals del
Ministeri de Justícia relatiu als conductors de les rutes.
3.3.- Quant els acompanyants:
3.3.1 El contractista s’obliga a aportar les persones idònies i necessàries,
encarregades de l’atenció dels usuaris/es transportats/des.
3.3.2.- Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals del
Ministeri de Justícia relatiu als acompanyants de les rutes.
4.- REQUISITS TÈCNICS DE SEGURETAT
4.1.- El contractista haurà de vetllar, en tot moment, per la seguretat dels
usuaris/àries i complirà les següents mesures específiques, pel que fa a les
persones que van en cadira de rodes:
a). El sistema de seguretat per a les cadires de rodes ha d’ésser efectiu i
independent del sistema utilitzat per l’ocupant.
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b). Els punts d’ancoratge del sistema de retenció de la cadira es realitzaran
sobre parts estructuralment rígides i per sota del centre de gravetat. S’evitarà
així la deformació de la cadira i la caiguda de l’ocupant.
c). El sistema de seguretat de l’usuari de la cadira de rodes ha d’aguantar la
pelvis i l’abdomen amb cinturons de 3 o 4 punts.
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d). El sistema de seguretat de l’ocupant ha d’aplicar-se perquè les forces, en cas
d’impacte, es realitzin sobre les zones “dures” del cos. És a dir, el cinturó
abdominal s’ha de cordar sobre l’ombro i el pit i la zona d’unió d’aquestes parts
ha de situar-se en un costat de l’ocupant i mai sobre l’estómac.
e). Les cadires de rodes han d’estar orientades cap endavant o cap endarrera
respecte a la marxa del vehicle. Es proporcionarà, a més, un espai adequat entre
cadires per evitar topades.
f). En l’interior del vehicle, s’han de protegir amb material tou les superfícies i/o
obstacles pròxims a la ubicació de l’usuari en cadira de rodes.
g). L’ancoratge del sistema de seguretat al vehicle es realitzarà sobre punts fixos
i estructuralment resistents a la carrosseria. S’evitarà, així, el muntatge dels
punts d’ancoratge dels sistemes de seguretat sobre el vehicle en zones com
portes, finestres o qualsevol altre element mòbil de la carrosseria.
h). El sistema de seguretat ha d’ésser fàcilment operable per l’usuari, segons les
instruccions del fabricant. El temps d’instal·lació i aplicació ha d’estar entre els
60 i els 120 segons.
5.- CONTROL DE QUALITAT
Els contractistes s’obliguen a la realització de les següents accions de control de
la qualitat en la prestació del servei:
5.2.- Trametre al Consell Comarcal, sempre que la corporació ho requereixi, un
informe resum sobre continguts de qualitat per rutes.
5.3.- Les mesures correctores que puguin derivar de l’anàlisi dels elements que
composen el control de qualitat del servei, detallats en les bases anteriors,
incorporaran la consideració d’interès públic, als efectes de possibles
modificacions contractuals.
5.4.- El contractista facilitarà les inspeccions tècniques que el Consell Comarcal
realitzi i modificarà aquells aspectes que siguin esmenats en un termini màxim
d’un mes.
6.- RUTES
El servei de transport adaptat es prestarà d’acord amb les rutes, si bé aquestes
rutes podran ser variades o, si s’escau, suprimides d’acord amb el que disposa
el Plec de Clàusules Administratives i amb els canvis que es produeixin en el
nombre d’usuaris i la radicació d’aquests.
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Els transportistes es comprometen a fer els recorreguts previstos en les rutes i
en les condicions econòmiques que es contracten.
7. Criteris per a l’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta
s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor
relació qualitat-preu.
Es valorarà sobre un total de 100 punts, desglossats tal i com es detalla a
continuació:
Criteris quantificables de forma automàtica
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7.1. Proposta Econòmica.

Fins 50 punts

Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de
licitació. L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es
valorarà en 50 punts. Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós
criteri de proporcionalitat entre ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant
la següent fórmula:
- Puntuació= 50* (IL-IO)/(IL-OME)
- IL= import de licitació
- IO= import ofertat
- OME= oferta més avantatjosa
7.2. Experiència en matèria de prestació del servei de transport adaptat
Fins a 20 punts
S’assignarà fins a un màxim de 20 punts a l’empresa adjudicatària que demostri
una trajectòria consolidada en el món de la prestació del servei de transport
adaptat. La distribució de punts respon als criteris següents:

Trajectòria
De 5 a 10 anys
Més de 10 anys

Punts
10 punts
20 punts

7.3. Foment de la iniciativa del tercer sector
punts

_______

Fins a 20

S’assignarà fins a un màxim de 20 punts a l’empresa adjudicatària que formi part
de les entitats del tercer sector social. La distribució de punts respon als criteris
següents:
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Tercer sector social
Entitat d’iniciativa social
Declarada d’utilitat pública

Punts
10 punts
10 punts

7.4 Foment de la Responsabilitat Social Corporativa/de les Empreses
(RSC/RSE)_____Fins a 10 punts
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S’assignarà fins a un màxim de 10 punts a l’empresa adjudicatària que demostri
el compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès
en els àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores,
i bon govern i transparència), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més
enllà del que estableix la legislació vigent. La distribució de punts respon als
criteris següents:

Responsabilitat Social Corporativa/ de les
Empreses (RSG/RSE)
Global Reporting Initiative (GRI: G3)
SA8000
Social
Accountability
International (SAI)
SGE 21
ISO 26000
AA1000AS

Punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts

S’haurà d’acreditar mitjançar l’aportació d’alguns dels documents establerts en
aquesta taula.

El Montsià, 25 d’octubre de 2019

La coordinadora de l’Àrea de Serveis Socials

Mila Garriga Garrit
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PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA.
a) Proposició econòmica.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Montsià. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3E37542952B44ED8B590D5B4364B3E2A i data d'emissió 02/03/2020 a les 18:58:26

Ignasi Monllau Mayor, amb domicili a l'efecte de notificacions a c/ Josep
Tarradellas d’Amposta, núm. 14-34, amb NIF núm. 40913527T, en representació
de l'Entitat APASA, amb NIF núm. G43039346, assabentat de l'expedient per a
la contractació LOT 2 del servei de TRANSPORT ADAPTAT DE LA COMARCA
DEL MONTSIÀ per procediment obert anunciat en el Perfil de contractant, faig
constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto
íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme
l'objecte del contracte per l'import de noranta-set mil quatre-cents seixanta-sis
euros amb seixanta-set cèntims ( 97.466’67€ ) i zero euros ( 0€ ) corresponents
a l'Impost sobre el Valor Afegit.
A Amposta, a 10 de desembre de 2019.

Signatura del candidat,
M_

__

MAYOR
IGNASI 40913527T
di g it a lm ente por
MONLLAU
MAYOR IGNASI 40913527T
Fecha: 2019.12.16
09:56:12 +01'00'
F

_

_

_

_

_
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