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Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

DECRET DE PRESIDÈNCIA 341/2018
Assumpte: adjudicació servei de transport escolar no obligatori dels alumnes d’educació
infantil i primària dels Arcs escolaritzats a l’escola Joaquim Palacin de Bellvís i viceversa,
pels cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020.

Atès que mitjançant Decret de Presidència núm. 293/2018, de data 30 de juliol de 2018, es va
aprovar la licitació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que han de regir el contracte per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària del
servei de transport escolar no obligatori dels alumnes d’educació infantil i primària dels Arcs
escolaritzats a l’escola Joaquim Palacin de Bellvís i viceversa, pels cursos escolars 2018-2019 i
2019-2020 ;
Atès que s’ha donat compliment a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, el qual regula les especificitats en la tramitació del procediment obert
simplificat abreujat, tipus de procediment que d’acord amb l’esmentat article podrà seguir- se en
cas de contractes de licitació de serveis que el seu valor estimat sigui igual o inferior a
35.000,00€;
Atès el que preveu la Disposició addicional segona, apartat 7 de la Llei 9/2017, que regula la
composició de la Mesa de contractació;
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Atès que la Mesa de contractació reunida en data 3 de setembre de 2018, va proposar
l’adjudicació del contracte del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes d’educació
infantil i primària dels Arcs escolaritzats a l’escola Joaquim Palacin de Bellvís i viceversa, pels
cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020, i quina acta transcrita literalment diu així:
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ REUNIDA PER A L’EXAMEN DE LA
DOCUMENTACIÓ ESMENADA, VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA DEL SOBRE ÚNIC I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
NO OBLIGATORI D’ALUMNES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I DE PRIMÀRIA DELS ARCS ESCOLARITZATS A L’ESCOLA JOAQUIM PALACÍN
DE BELLVÍS CURSOS ESCOLARS 2018/2019 I 2019/2020,
ASSISTENTS:
Presidència: Sr. Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Vocals:
Sra. Anna Areny i Torra, secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Sr. Jordi Montoliu i Chia, interventor acctal. del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
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Sra. Wendy Candame i Balaguer, educadora social dels Serveis Socials del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell.
Secretaria: Actua de secretaria la Sra. Carolina Sàrries i Juncosa.

ACTA
Essent les 14 hores, del dia 3 de setembre de 2018, la Mesa de Contractació formada pels
membres esmentats anteriorment procedeix en primer lloc a examinar la documentació que ha
estat esmenada pel Sr. ALBERT SALVIA i TALARN, d’acord amb el requeriment que en el seu
dia va ser realitzat.
Atès que la documentació sol·licitada Al Sr. ALBERT SALVIA i TALARN, ha estat presentada
dins del termini legalment establert;
Una vegada examinada aquesta documentació la Mesa la considera adequada i per tant
determina que l’ empresa admesa a la licitació és la següent:

NÚM. ORDRE

EMPRESA

1

ALBERT SALVIA i TALARN
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Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix en primer lloc a donar lectura a la proposta
econòmica presentada pel Sr. ALBERT SALVIA i TALARN i que és la que és detalla tot seguit:

NÚM.

EMPRESA

1

ALBERT
TALARN

SALVIA

I

PREU BASE

IVA (10%)

24.780,80€

2.478,08€

A continuació la Mesa de Contractació procedeix a determinar si l’oferta econòmica presentada
incorre en baixa temerària. Una vegada realitzats els càlculs adients es comprova que l’oferta no
incorre en cap valor anormal o desproporcionat, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 1.15
del plec que manifesta que es consideraran anormalment baixes les ofertes en que així es
determini d’acord amb el que disposa l’art. 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Tot seguit es dona compte de les millores ofertades per l’empresa en relació als següents
apartats:
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-Antiguitat dels vehicles:
El Sr. ALBERT SALVIA i TALARN ofereix el vehicle matriculat el juny de 2008.
-Serveis acreditats de l’acompanyant:
El Sr. ALBERT SALVIA i TALARN, acredita que l’acompanyant ha treballat en serveis similars
durant 3 cursos escolars complerts.
-Titulació de l’acompanyant:
Sr. ALBERT SALVIA i TALARN, acredita que la titulació de l’acompanyant és de monitora
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
La Mesa de Contractació procedeix a valorar l’ oferta econòmica i els criteris avaluables de forma
automàtica, essent la valoració definitiva la que es detalla tot seguit d’acord amb la clàusula 1.12)
del Plec de Clàusules Administratives:
EMPRESA
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ALBERT
SALVIA
TALARN

I

Oferta
econòmica

Antiguitat
vehicle

Serveis
acreditats
acompanyant

Acreditació
titulació monitor
de lleure

Total
Puntuació
definitiva

30 punts

0 punts

10 punts

10 punts

50 punts

A resultes de les determinacions indicades la Mesa comenta i valora que havent estat el Sr.
ALBERT SALVIA i TALARN proposat com adjudicatari de la ruta Mollerussa- Les AvellanesMollerussa es produeix una duplicitat en el desplaçament de Mollerussa-Arcs-Bellvís i viceversa
i per tant es considera que la proposta s’ha de realitzar tenint en compte els termes de
coincidència de les rutes.
D’acord amb aquests antecedents, la Mesa proposa l’adjudicació del contracte del servei de
transport escolar no obligatori d’alumnes d’educació infantil i de primària dels Arcs escolaritzats
a l’escola Joaquim Palacín de Bellvís cursos escolars 2018/2019 i 2019/2020, al Sr. ALBERT
SALVIA i TALARN , amb la proposta econòmica que tècnicament sigui determinada que tindrà
en consideració els termes dels itineraris dels dos serveis que han estat objecte de consideració
per la Mesa.
A la valoració econòmica resultant se li haurà d’aplicar el percentatge de baixa que l’empresa ha
lliurat en la seva oferta.
Així doncs, d’acord amb el que estableix l’art. 150 de LCSP, la Mesa proposa al president del
Consell Comarcal :
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1. Que es requereixi al Sr. ALBERT SALVIA i TALARN perquè en el termini de 7 dies hàbils,
presenti la documentació assenyalada a la clàusula 1.17 del Plec de Clàusules administratives.
2.Que una vegada complimentats els requisits establerts en la clàusula 1.17 del Plec, el President
del Consell Comarcal procedeixi a l’adjudicació del servei de transport escolar no obligatori
d’alumnes d’educació infantil i de primària dels Arcs escolaritzats a l’escola Joaquim Palacín de
Bellvís cursos escolars 2018/2019 i 2019/2020, al Sr. ALBERT SALVIA i TALARN.
Tot seguit s’estén aquesta acta que després de ser llegida signen els membres de la Mesa de
contractació, i que com a secretaria, certifico.”
Atès que el Sr. Albert Salvia i Talarn, ha estat la única empresa presentada a la licitació del servei
de transport escolar des del municipi dels Arcs a Bellvís i viceversa;
Atès que el Sr. Albert Salvia i Talarn, preveu realitzar el servei de transport de Mollerussa- Les
Avellanes-Mollerussa
i Mollerussa-Els Arcs-Bellvís-Mollerussa amb el mateix vehicle i
acompanyant i per tant es produeix una duplicitat de part del trajecte;
Atès que consta informe de valoració econòmica del tècnic Sr. David Palou i Lamarca, de data
3 de setembre de 2018, que transcrit literalment diu així:

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS

ASSUMPTE:
Valoració de la ruta de transport escolar no obligatori, corresponent al trajecte d’anada i tornada
de Les Avellanes - Els Arcs – Bellvís per als cursos 2018-2019.
INFORME:
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Es realitza la valoració del transport escolar indicat, en base als trajectes detallats en les següents
taules:

TRAJECTE D’ANADA MATÍ

Hora
sortida

Origen

Destí

Hora
d’arribada

Km
trajecte

Durada
trajecte
(min)

C/ Prat de la Riba nº 1 - Mollerussa

7:33

Les Avellanes

8:16

40

43

Les Avellanes

8:16

Els Arcs

8:50

30

34

Els Arcs

8:50

Bellvís

8:55

4

5

Bellvís

8:55

Institut de Mollerussa

9:11

12

16

Institut de Mollerussa

9:11

C/ Prat de la Riba nº 1 – Mollerussa

9:18

4

7

90

105

TOTAL
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TRAJECTE TORNADA MIGDIA

Hora
sortida

Origen

Destí

Hora
d’arribada

Km
trajecte

Durada
trajecte
(min)

C/ Prat de la Riba nº 1 - Mollerussa

14:23

Institut de Mollerussa

14:30

4

7

Institut de Mollerussa

14:30

Les Avellanes

15:18

43

48

Les Avellanes

15:18

Bellvís

15:54

35

36

Bellvís

16:30

Els Arcs

16:35

4

5

Els Arcs

16:35

C/ Prat de la Riba nº 1 – Mollerussa

16:45

10

10

96

106

TOTAL

Es realitza una valoració aproximada del cost del transport, considerant les tarifes aplicables als
serveis interurbans del taxi (ODRE EMO/364/2014, de 16 de desembre), i el cost d’un
acompanyant monitor/a d’educació en el lleure:
−
−
−
−
−

Vehicle de fins a 9 places
Trajecte d’anada: 90 km – 105 minuts.
Trajecte de tornada: 96 km – 106 minuts.
Preu Km. recorregut: 0,68 €
Suplement per espera (Bellvís, de 15:54h fins a les 16:30 h. Total 36 minuts): 4,67 € x 3
fraccions de 15 minuts = 14,01 €.
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Ruta de matí: 90 km x 0,68 €/km = 61,20 €
Ruta de tarda: 96 km x 0,68 €/km = 65,28 €
Suplement per espera ruta tarda = 14,01 €
Cost diari, del servei de taxi: 140,49 € + IVA.
Càlcul del servei d’acompanyament:
−
−
−
−
−

Sou brut conveni educació en el lleure: 15.479,09 €/any
Cost treballador educació en el lleure: 20.122,81 €/any
Hores anuals segons conveni: 1.695 hores
Dedicació del treballador al servei: 1/2 jornada: 847,5 hores
Cost diari: 847,5/176=4,81 h/dia x 11,87 €/h= 57,09 €/dia
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Al cost del monitor obtingut, s’hi afegeix el 13% de despeses generals i el 6 % de benefici
industrial, amb un cost diari final de 67,94 €/dia.
Cost diari del servei: 140,49 + 67,94 = 208,43 € + IVA.
Cost estimat del servei per al curs 2018-2019: 36.683,68 €/any + 3.668,83 d’IVA
Respecte a les valoracions inicials de les rutes per separat, es podria considerar que el 28,06 %
de l’import calculat seria imputable a la ruta de Mollerussa - Els Arcs-Bellvís (10.293,44 € + IVA),
i el 71,94 % a la ruta Mollerussa - Les Avellanes (26.390,24 € + IVA)
I per què consti i faci els efectes corresponents, signo aquest informe,”
Atès que en l’esmentada valoració econòmica s’ha de tenir en compte que s’ha d’aplicar la baixa
realitzada en l’oferta econòmica presentada a la licitació pel Sr. Albert Salvia i Talarn que en
aquest cas, ha estat d’un 3,08%;

Atès que s’ha donat compliment als articles 150 i 159 de la Llei 9/2017 i a la clàusula 1.17) del
Plec de Clàusules Administratives, d’acord amb els quals es va requerir al Sr. ALBERT SALVIA
i TALARN perquè presentés en el termini de 7 dies hàbils la documentació especificada en
l’esmentada clàusula1.17) del plec administratiu:
Atès que en data 27 d’agost de 2018, per part del Sr. ALBERT SALVIA i TALARN ha estat
presentada la documentació assenyalada a la clàusula 1.17) del Plec de Clàusules
Administratives;
Atès que la disposició addicional 2ª de la Llei 9/2017 estableix que correspon a la presidència la
competència com a òrgan de contractació si l’import del contracte no supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni la quantia de 6.000.000 d’euros;
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Atès que segons l’article 13.1g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el president té les atribucions
següents:
g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5%
dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al
procediment;
Atès que les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, disposen en la base 22a el
següent:
b) Competència de l’Autorització - Disposició de despeses.
Correspondrà l’autorització-disposició de les despeses, dins de l’import dels crèdits autoritzats
en els pressupostos:
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Segon .- Al President de l’Entitat
Sense contradir el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Bases de Règim Local
i el que estableix l’article 13, punt g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya:
-Les despeses que siguin precises per a la contractació d’obres, subministraments, gestió
de serveis públics i serveis sempre que el seu import no excedeixi del 10 % de la previsió
per l’any 2018 del Fons de Cooperació Local, partida d’ingrés 450.00.00, i per un import de
79.080,70 €.
Atès que per tant, segons les bases d’execució del pressupost, el President del Consell
Comarcal serà competent com a òrgan de contractació i per autoritzar la despesa en cas de
contractes que el seu import sigui inferior a 79.080,70 €;
Atès el que preveu l’art. 13 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i els arts. 128 i 129 del Reglament orgànic
comarcal en relació a les atribucions que ostenta el president del Consell Comarcal;

RESOLC:

PRIMER. Adjudicar al Sr. ALBERT SALVIA i TALARN, el contracte del servei de transport escolar
no obligatori dels alumnes d’educació infantil i primària dels Arcs escolaritzats a l’escola Joaquim
Palacin de Bellvís i viceversa, pels cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020, d’acord amb el Plec
de Clàusules administratives i de prescripcions tècniques, que consta aprovat mitjançant Decret
de Presidència núm. 293/2018, de data 30 de juliol de 2018.
La ruta queda tal com es detalla tot seguit:
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ANADA
Horari

Població

Lloc de Parada

08:55

Els Arcs

Parada autobusos

09:00

Bellvís

Escola Joaquim Palacín

Horari

Població

Lloc de parada

16:30

Bellvís

Escola Joaquim Palacín

16:35

Els Arcs

Parada autobusos

TORNADA

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

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

El contractista haurà de compaginar els horaris d’aquesta ruta amb la de Mollerussa- Les
Avellanes-Mollerussa, per tal de que els alumnes arribin i surtin dels centres dins de l’horari
establert.
Els vehicles i personal adscrits al servei són els següents:

VEHICLE

MATRICULA

ITV

CONDUCTOR

VHICLE TITULAR

8634GFK

11/12/2018

Manuel
Nieto

VEHICLE
TITULAR

2810JRX

31/07/2019

Suplents:

ACOMPANYANT

Mesa

i

Albert Salvia
Talarn.

i

Susana Fernández
i Hernández

Judit Ivars i Valls

SEGON. El preu del contracte pel curs 2018/2019 és de 56,69€/dia més 5,67€ d’IVA i un total
previst de 9.976,02€ més 997,60€ d’IVA, d’acord amb l’informe tècnic de valoració de data 3 de
setembre de 2018.
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El preu del curs 2019/2020 quedarà supeditat a la possible licitació del servei de transport
Mollerussa-Les Avellanes-Mollerussa i viceversa.
En cas que al curs 2019/2020 no es realitzi el servei de Mollerussa-Les Avellanes-Mollerussa o
s’adjudiqui a un altre licitador i per tant no es produeixi una duplicitat de trajecte, el preu a abonar
serà el proposat per l’empresa d’un total previst de 12.390,40€ més 1.239,04€ d’IVA.
El pressupost inclou l’obligatorietat de l’empresa adjudicatària de donar compliment a les millores
ofertades en les proposicions que han estat objecte de pertinent valoració per part de la Mesa de
Contractació.
TERCER. La formalització del contracte es realitzarà mitjançant la signatura d’acceptació per
l’adjudicatari de la resolució d’adjudicació, d’acord amb el que preveu l’art.159 g) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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QUART. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 32609-22799 (01) del vigent pressupost
econòmic 2018, pel període setembre a desembre de 2018 i pel període gener a juny de 2019, a
la partida que es prevegi al Pressupost de l’exercici econòmic 2019.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària en el procés de licitació amb indicació
dels recursos procedents.
SISÈ. Publicar l’adjudicació del contracte, així com també la seva formalització al perfil del
contractant en els termes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
SETÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del present
contracte.
VUITÈ. Que d’aquest Decret se’n doni compte en el proper Ple que es realitzi.
Mollerussa, 10 de setembre de 2018
El president

la secretaria
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Joan Trull i Borràs

Anna Areny i Torra
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