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Ensenyament
Ció Jover, cap del servei d’ensenyament
Secretaria
Contractació dels lots 1 i 2 ( rutes 48 i 48 bis) del servei
de transport escolar obligatori de l’Alt Penedès, per als
cursos 2022-2023, 2023-2024 amb possibilitat de
pròrroga pels cursos 2024-2025 i 2025-2026 de les
rutes.
Obert
G5038-000008/2022

OBJECTE:
Prestació del servei de transport escolar obligatori gestionat pel Consell Comarcal
de l’Alt Penedès, tots els dies lectius del calendari escolar que el Departament
d’Educació estableixi per cada curs.
NECESSITAT
CONTRACTE

A SATISFER I RELACIÓ AMB L’OBJECTE DEL

El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, en el seu article 25.1c, determina
que correspon als Consells Comarcals l’exercici de les competències que li són
delegades o encarregades de gestionar, sempre que aquest fet s’acompanyi de la
transferència de recursos necessaris pel seu exercici.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el seu article 159.5, estableix que
els Consells Comarcals poden assumir la gestió del servei de transport escolar,
segons les previsions reglamentàries corresponents. A través del Decret
219/1989, de delegació de competències de la Generalitat de Catalunya a
les comarques en matèria d’ensenyament, es delega indefinidament la gestió
del transport escolar col·lectiu i els ajuts individuals de desplaçament dels
alumnes, sens perjudici que aquesta sigui revocada. Aquesta delegació s’articula a
través del corresponent Conveni de de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (mitjançant el Departament d’Ensenyament) i el Consell
Comarcal.
En data 20 de maig de 2016 va signar-se el conveni entre el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la
delegació al Consell Comarcal de les competències quant a la gestió
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del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres
prestacions en matèria d’ensenyament.
El Decret 161/1996, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria detalla com s’ha
d’exercir aquest servei, i es considera transport escolar obligatori, el servei adreçat
als alumnes que s’ha de desplaçar fora del seu municipi de residència en un centre
públic ordinari o d’educació especial, proposat pel Departament d’Educació.
La gestió del servei de transport inclou el transport escolar durant tots els dies
lectius del calendari escolar segons l’Ordre anual que publica el Departament
d’Educació la Generalitat de Catalunya, llevat de causa de força major, del nombre
d’alumnes proposats al contractista pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en funció
de les propostes que fan els centres escolars i els Serveis Territorials d’Educació de
Barcelona Comarques de la Generalitat de Catalunya, per l’inici del curs escolar
corresponent.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió extraordinària
de 9 de desembre de 2021 va adjudicar el contracte menor pel Servei de transport
escolar a centres docents de la comarca de l’Alt Penedès de la ruta 48, amb efectes
del dia 10 de gener al dia 22 de juny de 2022, a l’empresa Autocars Dotor SL
(B62039532), per un preu diari de 116,00 € IVA exclòs (109 dies), per import de
12.644,00 € + 1.264,40 (10% IVA) = 13.908,40 IVA inclòs, d’acord amb les
característiques de la ruta i amb el vehicle amb matrícula 7423 KGR (exp. G5038000051/2021).
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió extraordinària
de 9 de desembre de 2021, va adjudicar el contracte menor pel Servei de transport
escolar a centres docents de la comarca de l’Alt Penedès de la ruta 48 bis, amb
efectes del dia 10 de gener al dia 22 de juny de 2022, a l’empresa Autotaxis
Habbana Minivans del Penedès SL (B65271009), per un preu diari de 93,00 € IVA
exclòs (109 dies), per import de 10.137,00 € + 1.013,70 € (10% IVA) = 11.150,70
€ IVA inclòs, d’acord amb les característiques de la ruta i amb el vehicle amb
matrícula 3537 FPM (exp. G5038-000056/2021).
Per tal de poder donar el servei necessari a partir del mes de l’inici del curs escolar
2022-2023, cal iniciar el procés de licitació.
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INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
D’acord amb les previsions de l’article 116.4f de la LCSP es posa de manifest que el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 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 organitzar i gestionar la correcta execució del servei, els
quals han de ser desenvolupats per empreses de transport discrecional de viatgers
per carretera.
DIVISIÓ EN LOTS
L'objecte del contracte està regulat a l'article 99 de la LCSP, que fa referència a la
divisió en lots als apartats 3, 4, 5, 6 i 7 de l'article.
L’article 99.3 de la LCSP diu que sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte
ho permetin, haurà de preveure's la realització independent de cada una de les parts
mitjançant la divisió en lots, tot i que l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots
quan existeixin motius vàlids que hauran de justificar-se degudament a l'expedient.
L'article 99.4 de la LCSP exposa les limitacions que podrà introduir l'òrgan de
contractació:
- D’una banda, la limitació del nombre de lots als quals un mateix candidat o
licitador pot presentar-se;
- I, d’altra banda, el nombre de lots que poden adjudicar-se a cada licitador.
En la present contractació s’ha establert com a normalitat la divisió en lots de
l'objecte del contracte als efectes de garantir la competència en i pel mercat.
S’han establert 2 lots i no s’ha posat limitació del nombre de lots respecte als quals
una sola empresa licitadora pot concórrer i resultar adjudicatària.
L’òrgan de contractació procedirà a adjudicar els lots a les diferents empreses
licitadores d’acord amb la puntuació obtinguda.
L’òrgan de contractació adjudicarà cadascun dels lots a l’empresa licitadora amb més
puntuació
ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
L’expedient de contractació serà objecte d’un procediment obert.
CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL I ELS CRITERIS DE
ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL

SOLVÈNCIA
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Classificació empresarial:

No s’exigeix, si bé d’acord amb allò exposat en el PCAP, les empreses podran
acreditar la seva solvència, indistintament, mitjançant l’acreditació del compliment
dels requisits mínims de solvència econòmica i financera, detallats en el present
apartat G.1, o bé mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de
classificació corresponent a l’objecte del contracte, cas en el qual hauran d’acreditar
també estar en disposició de l’habilitació professional establerta a l’apartat G.1. A
aquests, efectes, la classificació que correspon a aquest servei, de conformitat amb
el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d’agost és:
Grup R: Transport de viatgers per carretera
Subgrup: 1
Categoria: 1

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I HABILITACIÓ:
 El volum anual de negocis del licitador o candidat
Mínim exigit: El volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l’any amb
major volum de negoci d’entre els tres últims conclosos (2019, 2020, 2021), haurà
de ser, com a mínim, de l’import equivalent al pressupost base de licitació del lot al
que es presenti el licitador. L’anàlisi de la solvència es realitzarà de forma
individualitzada pels lots, de manera que en cas que un licitador es presenti a més
d’un lot, el llindar haurà de ser complert de forma individual per cada lot, i no de
forma acumulada entre tots els lots als que es presenti.
Acreditació documental: Mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil o altre registre oficial. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran la seva solvència mitjançant els llibres d’inventari i
comptes anuals degudament legalitzats.
SOLVÈNCIA PROFESSIONAL I TÈCNICA:
 Realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del
contracte, avalats per certificats de bona execució en els últims 3 anys.
Mínim exigit: El volum anual dels serveis realitzats pel licitador o candidat, d’igual o
similar naturalesa que l’objecte del contracte (s’entenen els propis de transport
escolar) de la unitat de licitació on es presenti, referit a l’any amb major volum
d’entre els tres últims conclosos, haurà de ser, com a mínim, l’import equivalent al

º

70% del valor d’una anualitat del pressupost de licitació del lot al que es presenti el
licitador. L’anàlisi de la solvència es realitzarà de forma individualitzada pels lots, de
manera que en cas que un licitador es presenti a més d’un lot, el llindar haurà de ser
complert de forma individual per cada lot, i no de forma acumulada entre tots els
lots als que es presenti.
Acreditació documental: Mitjançant la relació dels treballs efectuats per l’interessat
durant els darrers tres anys, sempre que es corresponguin amb la mateixa tipologia
o naturalesa que l’objecte del contracte (s’entenen els propis de transport escolar),
que inclogui l’import del servei, el destinatari del servei I les dates de realització.
S’hauran d’aportar per part del proposat adjudicatari de cada lot els certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic o, en el cas que anés destinat a una entitat del sector privat, es farà
entrega d’un certificat o declaració expedits per l’empresari.

HABILITACIÓ EMPRESARIAL I PROFESSIONAL:
 Autorització per la prestació de serveis de transport de viatgers
Mínim exigit: L’objecte del present contracte és la prestació de serveis de transport
de viatgers, activitat que, d’acord a l’establert a l’article 33 i 38 del Reial Decret
1211/1990, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports
Terrestres, requereix d’autorització administrativa i d’inscripció al registre estatal o
autonòmic corresponent.
Acreditació documental: Les empreses licitadores hauran de presentar certificació
acreditativa d’estar inscrites en el Registre de transports de passatgers per carretera.
Per al cas que en la data límit de la presentació d’ofertes els licitadors no estiguin
inscrits en registre, hauran de presentar una declaració responsable en la que es
comprometin, en cas de resultar proposats adjudicataris, a la inscripció en caràcter
previ a la formalització del contracte, de manera que no es podrà formalitzar el
contracte amb una licitadora no inscrita en el registre. La manca de formalització del
contracte per causa imputable a l’adjudicatària serà susceptible de ser qualificada
com a prohibició de contractar, d’acord a l’establert a l’article 70.2.b de la LCSP.
 Habilitació professional o empresarial necessària per a l’execució del
contracte vinculada al personal conductor.
Mínim exigit: El personal conductor haurà de disposar del carnet de conduir
pertinent, del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual en vigència durant
tota la durada d’execució del contracte i finalment, el certificat d’aptitud professional
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que atorga el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
concretament la Direcció General de Transports i Mobilitat.
Acreditació documental: Mitjançant els certificats corresponents acreditatius dels
requisits sol·licitats.
- Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
- Certificat d’aptitud professional que atorga la Direcció General de Transports i
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
- Còpia del carnet de conduir de cada un dels conductors adscrits (com a
mínim, del permís per a les categories D1 i D) així com el seu DNI.

 S’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients.
Per a la realització del servei, el contractista haurà de disposar del nombre de
vehicles necessaris per a donar cobertura a totes les rutes i al nombre total
d’alumnat a transportar. Sense perjudici de l’obligació de cobrir en tot moment el
servei, per l’execució del contracte respectiu a cadascun dels lots en què es divideix
l’objecte del contracte l’empresa adjudicatària haurà d’adscriure al servei com a
mínim els vehicles següents:
-

Un vehicle titular per cadascuna de les rutes.
Un vehicle suplent per cadascuna de les rutes.

Els vehicles hauran de ser adequats al nombre i característiques de les persones
usuàries a transportar.
En relació a la titularitat dels vehicles, caldrà que compleixin l’establert a l’apartat 3.2
del plec de prescripcions tècniques.
En el cas d’absència del vehicle titular cal preveure la substitució amb vehicle que
compleixin les mateixes condicions, obligacions que resten explicitades en detall al
Plec Tècnic que regula el present contracte.
Així mateix, el contractista tindrà l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte
un/a conductor/a que compleixi les característiques i condicions fixades en els
presents plecs.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris d’adjudicació que han de servir de base per a la determinació de l’oferta
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més avantatjosa són aquells que es relacionen a continuació, tenint una puntuació
màxima de 50 punts en total:
En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per
haver estat formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà
excloure-la del procediment prèvia tramitació del procediment establert a l’article
149 LCSP.

CRITERIS

PUNTUACIÓ
a. A. Oferta econòmica
Fins a
a) Obtindrà la màxima puntuació (40 punts) l’oferta que presenti
40 unts
la baixa més econòmica sobre el preu de licitació total, sense
comptar aquelles que, d’acord amb els criteris establerts en els
presents Plecs, es considerin com a baixes anormals, puntuació
que es basarà en la fórmula que es transcriu al final d’aquest
epígraf.
b) En les seves propostes els licitadors hauran d’oferir un preu
unitari per cadascuna de les rutes i lots pels què liciten.
PO = P*(A/B)
On:
PO = Puntuació obtinguda per cada licitador
P = Puntuació màxima
A= Oferta econòmica més baixa proposada pels licitadors
B = Oferta econòmica proposada per cada licitador
A. Antiguitat del vehicle (1a matrícula – vehicle titular) que es
Fins a
proposa per realitzar el servei.
10 punts
La puntuació del criteri d'adjudicació relatiu a l'antiguitat de
vehicles es computarà pels anys sencers transcorreguts, i no per
dates de matriculació. D'aquesta manera, per l'aplicació de la
fórmula s'adoptarà com a antiguitat el resultat de restar de l'any
en el qual es preveu iniciar els serveis (2022) l'any de matriculació
del vehicle.
Es valorarà d’acord amb la següent escala:
De 0 a 3 anys 10 punts
De 3 anys i 1 dia fins a 7 anys 6 punts
De 7 anys i 1 dia fins a 11 anys 4 punts
D’ 11 anys i 1 dia fins a 14 anys 2 punts
D’acord a l’establert als plecs, és necessari que cada ruta en què
es disposi d’un vehicle titular. A efectes d’aquest apartat, només
es tindran en compte els vehicles titulars.
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CRITERIS

PUNTUACIÓ
Total
50

La puntuació total obtinguda per oferta de cada licitació resulta de la suma
aritmètica dels quatre criteris
PT = criteri A + criteri B

EL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que disposa l’art.101 LCSP,
s’estableix en CENT NORANTA-SIS MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS 196.161,70 € IVA exclòs, tenint en compte el pressupost base de
licitació per a tota la durada del contracte més les possibles pròrrogues, d’acord amb
el següent desglossament:





Import del contracte IVA exclòs (2 cursos escolars, el curs escolar 2022-2023
i 2023-2024): 81.734,04 €
Import de les possibles pròrrogues IVA exclòs (2 pròrrogues, d’un curs escolar
cadascuna d’elles, coincidint amb els cursos escolars 2024-2025 i 2025-2026):
81.734,04 €
Modificacions 20%: 32.693,62 €
MODIFICACIONS
( 20%)

VEC

VEC IVA INCLÒS

16.300,89 €

3.260,18 €

19.561,07 €

21.517,17 €

ANY 2023 (GENER- DESEMBRE) 178 dies

40.867,02 €

8.173,40 €

49.040,42 €

53.944,47 €

ANY 2024 (GENER-JUNY) 107 DIES

24.566,13 €

4.913,23 €

29.479,36 €

32.427,29 €

TRANSPORT OBLIGATORI

PREVISIO INICIAL

ANY 2022 (SETEMBRE-DESEMBRE) 71 DIES

PRÒRROGA
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ANY 2024 (SETEMBRE-DESEMBRE) 71 DIES

16.300,89 €

3.260,18 €

19.561,07 €

21.517,17 €

ANY 2025 (GENER-DESEMBRE)178 DIES

40.867,02 €

8.173,40 €

49.040,42 €

53.944,47 €

ANY 2026 (GENER-JUNY) 107 DIES

24.566,13 €

4.913,23 €

29.479,36 €

32.427,29 €

81.734,04 €

32.693,62 €

196.161,70 €

215.777,87 €

81.734,04 €

El cost del curs s’ha calculat pel preu dia per 178 dies lectius

NÚM

NÚM

PREU
UNITARI

PREU BASE

122,69 €

21.838,82 €

43.677,64 €

87.355,28 €

17.471,06 €

48 BIS 106,90 €

19.028,20 €

38.056,40 €

76.112,80 €

229,59 €

40.867,02 €

81.734,04 €

163.468,08 €

CURS
22/23
LOT

RUTA

1

48

2

PREU BASE
LICITACIÓ
MODIFICACIONS
CURSOS
22/23,
CURS 22/23 23/24, 24/25
I 23/24 IVA I 25/26 IVA
IVA EXCLÒS
EXCLÒS
EXCLÒS
20%
PREU CURS

IVA

TOTAL

104.826,34 €

10.482,63 €

115.308,97 €

15.222,56 €

91.335,36 €

9.133,54 €

100.468,90 €

32.693,62 €

196.161,70 €

19.616,17 €

215.777,87 €

TOTAL 4 CURSOS
+
MODIFICACIONS

El pressupost base de licitació del contracte, calculat per a una durada inicial de 2
anys, s’estableix en VUITANTA-UN MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB
QUATRE CÈNTIMS (81.734,04 €) més l’IVA al tipus vigent del 10%, per import de
8.173,40 € és a dir, un pressupost total de licitació de VIUTANTA-NOU MIL NOUCENTS SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE (89.907,44 €), IVA inclòs.

PREU UNITARI

TOTAL ESTIMAT

NUM

CURS 22/23

PER CURS

PREU BASE LICITACIÓ
CURS 22/23 I 23/24

LOT

IVA EXCLÒS

IVA INCLÒS

IVA EXCLÒS

1

122,69 €

21.838,82 €

43.677,64 €

4.367,76

48.045,40 €

2

106,90 €

19.028,20 €

38.056,40 €

3.805,64

41.862,04 €

229,59 €

40.867,02 €

81.734,04 €

8.173,40 €

89.907,44 €

IMPORT IVA 10 %

TOTAL

Expedient d’abast pluriennal.
Distribució de les anualitats:

EXERCICIS

APLICACIÓ

IMPORT

IMPORT

IMPORT

º

CONTRACTE
2022 Transport obligatori

PRESSUPOSTÀRIA IVA NO INCLÒS
3262279900

IVA INCLÒS

TOTAL

16.300,89 €

1.630,09 €

17.930,98 €

16.300,89 €

1.630,09 €

17.930,98 €

2023 Transport obligatori

3262279900

40.867,02 €
40.867,02 €

4.086,70 €
4.086,70 €

44.953,72 €
44.953,72 €

2024 Transport obligatori

3262279900

24.566,13 €
24.566,13 €

2.456,61 €
2.456,61 €

27.022,74 €
27.022,74 €

81.734,04 €

8.173,40 €

89.907,44 €

Pel que fa a la despesa pels exercicis 2023 i 2024 el seu finançament es subordinarà
al crèdit que per als esmentats exercicis autoritzi el pressupost corresponent, atès
que la despesa té el caràcter de pluriennal, restant condicionat el crèdit per als
propers exercicis, a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
respectiu de cada exercici dels anteriorment citats.

El finançament per sufragar el cost d’aquesta despesa prové de les dotacions
econòmiques que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya assigna
anualment per a aquesta finalitat i transfereix al Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
dels convenis signats amb els diferents ajuntaments de la comarca pel finançament
d’una part del servei de transport escolar no obligatori dels respectius municipis i del
cobrament del preu públic d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 5.
En el supòsit que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya deixi
sense efecte, per qualsevol circumstància, el Conveni per a la delegació de
competències quant a la gestió de la totalitat servei de transport i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya no es vulgui subrogar en aquest contracte,
quedarà sense efecte el contracte signat amb l’empresa/les empreses adjudicatàries
del/dels servei/s sense que tinguin dret a percebre quantitat de cap mena i per cap
concepte.
En el supòsit que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya deixi
sense operativitat i/o modifiqui substancialment, per qualsevol circumstància, alguna
de les rutes, quedarà sense efecte el contracte signat amb l’empresa/les empreses
adjudicatàries del/dels servei/s sense que tinguin dret a percebre quantitat de cap
mena i per cap concepte.
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TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
Termini de durada: El termini de vigència del contracte serà de 2 cursos escolars, del
curs escolar, 2022-2023 i 2023-2024.
Possibilitat de pròrrogues i termini: dues pròrrogues, d’un curs escolar cadascuna
d’elles, coincidint amb els cursos escolars 2024-2025 i 2025-2026.
La vigència del contracte està condicionada al manteniment de la delegació de la
gestió del servei de transport escolar conferida al Consell Comarcal per part de la
Generalitat de Catalunya i a la delegació de recursos financers suficients per a
l’exercici d’aquesta competència. En aquest sentit, la revocació de la delegació, la no
assignació dels recursos financers necessaris, comportaran automàticament la
resolució dels contractes sobre els serveis i cursos afectats.
Amb independència dels terminis que es puguin pactar, l’empresa adjudicatària
queda obligada a continuar prestant el servei objecte del contracte, al finalitzar
aquest, fins que no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat
del servei com a conseqüència d’incidències imprevisibles per l’òrgan de
contractació, per un període màxim de nou mesos, d’acord amb el que estableix
l’article 235.a) del ROAS i l’article 29.4 de la LCSP.

Per al cas que els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’haguessin
conclòs a la data prevista d’inici del servei prevista en aquests plecs i en els plecs de
condicions tècniques, es reajustarà el termini a la data prevista de l’inici efectiu del
contracte, i es procedirà al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat
amb l’art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
GARANTIA DEFINITIVA
5% del pressupost de licitació de cada lot, atès que el preu del contracte es defineix
en base a preus unitaris.
En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins
a un 5% del pressupost de licitació per a casos especials, i, en particular “per als
casos en que l’oferta de l’adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció
d’anormalitat”, es preveu que la garantia definitiva sigui del 10% del preu final ofert
per l’adjudicatari (sense IVA) en cas que l’adjudicatària ho hagi resultat, després de
justificar la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb el
contingut dels presents Plecs.

º

Forma de constitució: d’acord amb l’establert a la clàusula 16.2 del plec de clàusules
administratives particulars
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment
de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
període contractual:
L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectius
que els resulti d’aplicació.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu
incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa
d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal
que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el
responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir
als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte
de l’esmentat compliment.
Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment
exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.
Contractar personal adequat i que disposi de la titulació necessària per a dur a terme
el servei.
Els conductors dels vehicles hauran de disposar de certificat negatiu d’antecedents
penals per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual de tot el personal adscrit al
servei, conforme disposa l’article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica del
menor.
Assegurances
Mantenir en vigor durant tota la fase d’execució del contracte una assegurança de
responsabilitat civil obligatòria (SOVI) mínima de 300.000 € així com una
assegurança complementària de responsabilitat civil suficient, de quantia no inferior
a 50.000.000 €
Igualment, mantenir la vigència de les assegurances dels vehicles.
Condicions especials d’execució de caràcter ètic d’acord amb el previst a la
clàusula 33 del plec de clàusules administratives.
PROPOSO:

º

Aprovar l’inici i tramitar l’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert, del contracte administratiu del Servei de transport
escolar a centres docents de la comarca de l'Alt Penedès, per als lots esmentats, per
un període de dos cursos escolars, prorrogables per dos més, d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de
regular la seva licitació (exp. G5038-000008/2022).

Vilafranca del Penedès, 3 de maig de 2022

