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INFORME UNITAT RESPONSABLE
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

Tipus intern preceptiu
Unitat que promou la contractació: JUNTA
CORPORACIÓ

DE GOVERN DE LA

*Identificació del responsable:
Mila Garriga Garrit, coordinadora de l’Àrea de Serveis Socials, trasllado la
necessitat de contractació que es detalla a continuació:
1. OBJECTE
*Objecte del contracte:
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.
L’objecte de la licitació, detallat en el plec de prescripcions tècniques s’integra
per les rutes següents:
Llegenda rutes: RUTA + NÚM.LOT+NÚM. IDENTIFICACIÓ RUTA
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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€

•

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€
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•

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 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

*CPV: 60100000-9: Servicios de transporte por carretera
*Fraccionament en lots:
Si,
No,
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Es reserva el dret a participar en el procediment a centres Especials d'Ocupació
d' iniciativa social o empresa d'inserció o altres organitzacions1:
Si,
No
2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
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*Justificació de la necessitat i adequació de la contractació: "
La cartera de serveis de les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció
pública que presta el Consell Comarcal del Montsià 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 especialitzats
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* i CAE *assignada.
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
discapacitat
*STO / STO-A: servei de centre de dia ocupacional per a persones amb
discapacitat
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.
Estàndards de qualitat:
1

Disp. Addicional 4 i 48 LCSP.
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•

No superar els 60 minuts per trajecte/persona.
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Criteris d’accés:
•

Persona que tingue assignada una plaça pública de SOI i/o STO / STO-A
als municipis d’Amposta, Santa Bàrbara, 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 entitats i empreses del sector. 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.»
3. DADES ECONÒMIQUES
Sistema determinació del pressupost:
Components de la prestació
Unitats de temps
Unitats d'execució
Tant alçat
Honoraris per tarifes
*Pressupost base de licitació: 177.710,15 € i 17.771,01€ d'IVA, sent un total
de 195.481,17 €
*Valor estimat del contracte: 355.420,30€
*Revisió de preus:
No
Si
Subrogació de personal:
No
Si
*Existència de crèdit
La despesa prevista per aquest contracte s’imputarà a l’aplicació pressupostària
resultant de l’aprovació pressupostària corresponent al pressupost de l’exercici
2020. Atès que el present contracte és un contracte anticipat, la seva
autorització,perfecció i realització se subordina al crèdit que per a l’exercici 2020
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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.
Exercici: 2020
Import: 177.710,15 €
Percentatge IVA: 10%
Import IVA: 17.771,01 €
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4. PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Procediment:
Obert
Obert simplificat
Obert simplificat sumari
Utilitzant mitjans electrònics:
Si
No
*Condicions especials d'execució del contracte:
No n’hi ha.
*Durada: de l‘1de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2020 (12 mesos).
Prorrogable:
Si, ....
No, ....
Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors:
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
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prestació; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de
contractació per l'autoritat competent.
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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.
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
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.
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.

Pl. Lluís Companys, s/n - Amposta 43870 Tel. 977 704 371 Fax 977 705 946 - www.montsia.cat - consell@montsia.cat
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Mila Garriga Garrit el dia 28/11/2019 a les 13:41:41

7

CONSELL COMARCAL
DEL MONTSIÀ

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.
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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.
Criteris per adjudicar el 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
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
2. Valoració dels currículums del personal de l’empresa que ha de prestar
el servei del transport adaptat. Fins a 20 punts
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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.

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 36B079B08CB944C5B99A2122F849270A i data d'emissió 02/12/2019 a les 11:24:26

4 Foment de la Responsabilitat Social Corporativa/de les Empreses
(RSC/RSE)_____Fins a 10 punts
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.
Modificació del contracte:
No
Si
*Responsable del contracte:

Amposta, 26 de novembre de 2019
La coordinadora de l’Àrea de Serveis Socials
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