ANNEX DE LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI DE LA RUTA DE LLEIDA-RAIMAT A
L’INSTITUT MOLLERUSSA DE MOLLERUSSA (IFE) PEL CURS ESCOLAR 20202021.

REUNITS
D'una banda, el Sr. Rafel Panadés i Farré, amb DNI núm. 40.896.337Z , en qualitat de
president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, amb domicili al carrer Prat de la Riba, 1
de Mollerussa, actuant en nom del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb NIF
P7500012E, i tal com s’estableix a l’article 13 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, que assenyala les atribucions dels presidents del consells comarcals. D’ara
en endavant l’adjudicador.
I de l’altra el Sr. Javier Valentín Berenguer Aler, amb NIF número 40.887.611M, que
actua en nom i representació de l’empresa AUTOCARS C. ALER, S.L., amb CIF
b25298779, amb domicili social Carrer Major núm. 30 C.P. 25113 - Sucs (Lleida) i amb
poder suficient tal com s’acredita al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic (ROLECE), el qual manifesta tenir plena capacitat per
contractar i que no es troba incurs en cap de les causes d'incompatibilitat ni d’incapacitat,
d’acord amb la legislació aplicable. D’ara en endavant l’adjudicatari.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en els
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,
MANIFESTEN
1.Que l’objecte d’aquest contracte és el servei de transport obligatori dels alumnes de
Lleida-Raimat a l’institut Mollerussa de Mollerussa (IFE) pel curs escolar 2019-2020.
2. Que el Ple d’aquest Consell Comarcal en sessió realitzada el dia 13 de maig de 2019,
va aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, per a l’execució del servei de transport obligatori dels alumnes de LleidaRaimat a l’institut Mollerussa de Mollerussa (IFE) pel curs escolar 2019-2020,
convocant-ne la seva licitació. Així mateix, es va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques.

3. Que l’empresa AUTOCARS C. ALER, S.L., amb CIF b25298779 van formalitzar en
data 5 de setembre de 2019, el contracte administratiu del servei de transport obligatori
dels alumnes de Lleida-Raimat a l’institut Mollerussa de Mollerussa (IFE) pel curs
escolar 2019-2020..
4. Que el Ple del Consell Comarcal en sessió realitzada el dia 8 de juny de 2020 va
aprovar per unanimitat la primera pròrroga del contracte del servei de transport escolar
de Lleida, Raimat, Institut Mollerussa, pel curs 2020-2021 amb l’empresa Autocars Aler
SL., l’acord que transcrit literalment diu així:
“8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI
DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI DE LA RUTA DE LLEIDA-RAIMAT A
L’INSTITUT MOLLERUSSA DE MOLLERUSSA (IFE) PEL CURS ESCOLAR 20202021.

El president dona compte de:
Atès que l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de l’educació, disposa que
l'educació primària i l'educació secundària obligatòria constitueixen l'ensenyament
bàsic. Aquest ensenyament serà obligatori i gratuït;
Atès que amb data 6 de juny de 2016, s’aprova pel Ple del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, per la delegació de
competències pel que fa a la gestió del serveis escolars de transport i menjador;
Atès que el Ple del Consell Comarcal en sessió realitzada el dia 26 d’agost de 2019, va
aprovar l’adjudicació del servei de transport escolar obligatori de la ruta Lleida, Raimat
a l’Institut Mollerussa a l’empresa Autocars Aler SL, mitjançant un procediment obert;
Atès que en data 5 de setembre de 2019, es va formalitzar el contracte administratiu
entre aquesta entitat i l’empresa Autocars Ales, SL per a la realització del servei de
transport escolar de Lleida, Raimat, Institut Mollerussa, pel curs 2019-2020, amb la
possibilitat de que sigui prorrogat per quatre cursos escolars més;
Atès que en data 14 de maig de 2020 s’emet informe per part de la tècnica
d’ensenyament d’aquest Consell Comarcal, on fa constar que l’empresa adjudicatària
Autocars Aler, SL ha desenvolupat correctament el servei contractat i la necessitat de
prorrogar el servei de transport escolar de Lleida, Raimat a l’Institut Mollerussa pel curs
2020-2021;

Atès que consta informe de secretaria de data 21 de maig de 2020;
Atès que consta informe d’intervenció de fiscalització de data 27 de maig de 2020;
Atès que l’empresa ha presentat la documentació sol·licitada en el termini establert;
Atès l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda, Règim Intern
i Transparència realitzada el dia 2 de juny 2020;
Es proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la pròrroga del contracte del servei de transport escolar de Lleida,
Raimat, Institut Mollerussa, pel curs 2020-2021 amb l’empresa Autocars Aler SL.
SEGON. Autoritzar el pagament del període de setembre a desembre de 2020, amb
càrrec a la partida 1 / 32614 / 22799 / 01 del pressupost econòmic de l’any 2020 i la
vinculació del període gener a abril de 2021 amb càrrec al pressupost de l’esmentada
anualitat.
TERCER. Constituir una fiança corresponent a la pròrroga del contracte pel període de
setembre de 2020 a juny de 2021 per un import de 1.601,6 €, corresponent al 5 % de
la despesa vinculada a la pròrroga del contracte.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa Autocars Aler, SL.
CINQUÈ. Autoritzar el Sr. president per a la signatura de la documentació que sigui de
menester per a l’aplicació efectiva d’aquest acord.
Atès que la clàusula 1.5 del Plec de clàusules administratives preveu que el contracte
podrà ser objecte de pròrroga fins a un màxim de 4 anys més, a comptar des del curs
escolar 2019-2020;
5. L’empresa Autocars Aler, SL, ha constituït una garantia definitiva per import de
1.601,6€, mitjançant transferència bancaria de data 19 de juny de 2020, corresponent
al curs escolar 2020-2021. Aquesta quantitat que serà retornada o cancel·lada quan
s'hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi acomplert satisfactòriament el
contracte o bé quan s’hagi resolt el contracte per raó no imputable a l’adjudicatari.

6. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjectarà a la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, així com pel Reial Decret 1098/2001, de

12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’empresa Autocars Aler SL., s’obliga a l’execució del servei de transport
escolar de Lleida, Raimat, Institut Mollerussa, pel curs 2020-2021, d'acord amb el
contracte signat en data 5 de setembre de 2019, el Plec de Clàusules Administratives,
el Plec de Clàusules tècniques i els corresponents annexos al contracte.
SEGONA.- El preu total del contracte pel curs escolar 2020-2021 és de 14.014,00 (IVA
inclòs).
TERCERA.- El termini d'execució el contracte prorrogat es fixa en un any, comptat des
del dia 14 de setembre de 2020 a 18 de juny de 2021, donant-se per extingit en aquesta
data.
QUARTA.- Si per causes imputables a l’adjudicatari, es produís un retard en el
compliment del contracte de conformitat amb els terminis establerts en el pacte anterior,
la part adjudicada podrà optar entre la resolució del contracte amb pèrdua de la fiança
o per la imposició de les penalitzacions previstes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic. L'import de les penalitzacions es farà efectiu mitjançant
deducció d'aquestes a la corresponent factura. En tot cas, la garantia respondrà de la
seva efectivitat. El pagament de les penalitzacions no inclou la indemnització que per
danys i perjudicis l’adjudicant tingués dret.
CINQUENA.-. Correspon a l’adjudicant la interpretació d’allò convingut, de modificar les
prestacions segons les conveniències del servei i de suspendre la seva execució per
causes d'interès públic.
SISENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin
en el desenvolupament d'aquest contracte, seran recurribles per l’adjudicatari en
defensa dels seus drets o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.

I per tal que així consti, signen electrònicament aquest contracte a un sol efecte, en la
data indicada.

Rafel Panadés i Farré

Javier Valentín Berenguer Aler

President del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

En representació de l’empresa
AUTOCARS C ALER S.L.

