MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT
ESCOLAR COL·LECTIU DE LES RUTES ESCOLARS PEL CURS 2018-2019 I
PRÒRROGA CURS 2019-2020 I DIVIDIT EN 6 LOTS.
1. Objecte del contracte.
1.1 L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de transport escolar de la
comarca del Moianès.
El servei consisteix en el transport escolar col·lectiu d’alumnes dins dels itineraris
específics, durant tots els dies lectius del calendari escolar. No obstant, cal indicar que
el servei no es realitzarà durant aquells dies que tinguin caràcter de festes locals, ni
aquells que el centre escolar declari festius.
El servei inclou el trasllat dels alumnes des de les parades establertes com a punts
d’origen fins a l’entrada del recinte escolar al començament de l’horari lectiu, i el
transport des del centre escolar fins als respectius punts de parada d’origen, un cop
finalitzada la jornada escolar.
La prestació objecte del contracte va destinada a l’alumnat d’educació infantil, primària
i secundària obligatòria i no obligatori, escolaritzats fora del seu municipi de residència,
a causa de no disposar en el seu propi municipi del centre corresponent. Així com
també, a aquells alumnes que tot i tenir, en el seu municipi de residència, l’oferta
educativa corresponent, per motius de dispersió territorial o per circumstàncies
especials és aconsellable desplaçar-los.
1.2 Aquest contracte s’ha dividit en 6 lots que corresponen als diferents itineraris
determinats a la comarca del Moianès.
Els lots amb els quals s’ha dividit el contracte són:
Lot 1. Ruta CCM01.
Itinerari: Sant Quirze Safaja – Castellcir- Castellterçol
Destinació: Institut Escola Castellterçol.
Lot 2. Ruta CCM02.
Itinerari: L’Estany-Moià
Destinació: INS Moianès
Lot 3. Ruta CCM03.
Itinerari: L’Estany-Moià
Destinació: INS Moianès
Lot 4. CCM04
Itinerari: Collsuspina-Moià
Destinació: INS Moianès
Lot 5. Ruta CCM05. SIEI Castellterçol Secundària.
Itinerari: L’Estany-Moià-Castellterçol.
Destinació: IE Castellterçol. SIEI Castellterçol Secundària.

Lot 6. Ruta CCM06. SIEI Castellterçol Primària.
Itinerari: Moià-Castellterçol
Destinació: IE Castellterçol. SIEI Castellterçol Primària.
2. Necessitats que es cobreixen amb el contracte, així com la idoneïtat de
l’objecte i el contingut per satisfer-les.
La contractació d’aquest servei respon, per una banda, a l’obligació que té el Consell
Comarcal del Moianès en relació a la prestació del servei de transport escolar en virtut
de la delegació de la competència efectuada d’acord a la Resolució ENS/1339/2017,
de 2 de juny, per la qual es dona publicitat al conveni de col·laboració entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Moianès, relatiu a la delegació de
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de
menjador.
La prestació d’aquest servei es realitza a l’alumnat dels centres docents públics de la
Comarca del Moianès que es desplacen cada dia als ensenyaments obligatoris de la
comarca, per inexistència dels mateixos als municipis de residència. El Consell
Comarcal del Moianès, presta també aquest servei als alumnes d’ensenyaments postobligatoris de la comarca en els casos que és possible per facilitar l’accés a l’educació
d’aquestes persones.
3. Valor estimat del contracte.
LOTS
LOT 1

RUTA
CCM01- RUTA SQS-CASTELLCIR-CASTELLTERÇOL

Valor Estimat
VEC - sense IVA
68.609,05

LOT 3

CCM02- RUTA 1 L'ESTANY-MOIÀ-Primer Cicle d' Educació
secundària
CCM03-RUTA 2 L'ESTANY-MOIÀ-Segon cicle d' Educació
Secundària

LOT 4

CCM04-RUTA COLLSUSPINA-MOIÀ

18.495,27

LOT 5

CCM05-RUTA L'ESTANY-CASTELLTERÇOL-SIEI Secundària

24.807,86

CCM06-RUTA MOIÀ-CASTELLTERÇOL-SIEI Primària

9.800,18

RUTA MOIÀ-CASTELLTERÇOL-SIEI Trajecte tornada- 3 tardes

6.111,35

LOT 2

LOT 6

Valor estimat del Contracte

18.943,26
18.943,26

165.710,23

4. Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte.
L’Àrea de serveis a les persones i en concret, l’àrea d’Ensenyament del Consell
Comarcal serà l’encarregada del seguiment i control del contracte, d’acord amb els
criteris que s’estableix a l'article 62.1 de la LCSP.

5. Responsable del contracte.
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic comarcal responsable de
l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:
- Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, para constata que el
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en
el contracte.
- Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi
hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte
suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus
administratiu.
- Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de
la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que
estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
- Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament
executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones o quan la demora
en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció
del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de
mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar
l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que
puguin procedir.
- Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat
l'execució del contracte.
6. Informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis.
El Consell Comarcal no pot prestar directament el servei de transport escolar, ja
que no disposa de la infraestructura, ni els mitjans humans, tècnics i materials
suficients per realitzar directament aquest servei.
7. Elecció del procediment de contractació.
El procediment de contractació amb el qual es presenta aquesta licitació es fa per
mitjà d’un procediment obert ordinari, d’acord amb els articles 131, 156 i següents
de la LCSP.
El contracte no està subjecte a una regulació harmonitzada, ja que el valor estimat
del contracte és inferior a 221.000€, d’acord amb l’article 22 de la LCSP.
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