Núm. Exp.:CCM 1163/2021
Servei: Equitat i Acció Social
INFORME PROPOSTA
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA INICIACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT I/O ASSISTIT DEL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME
Identificació de l’informe: TRANSPORT ADAPTAT

De conformitat amb el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant LCSP), es sol·licita que s’iniciï expedient per a la
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contractació del Servei de transport adaptat/assistit del Consell Comarcal del Maresme.
La necessitat que es pretén satisfer amb la contractació és la prestació del Prestació del
servei transport adaptat destinat a possibilitar l’accés a les persones amb diversitat
funcional o dependència als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que
permetin garantir la seva integració
La Llei 12/2007, de Serveis Socials, inclou el servei de transport adaptat al Catàleg de
En el seu article 32 ) disposa que correspon als ens locals

supramunicipals, com és el cas del Consell Comarcal, promoure i gestionar els serveis, les
prestacions i els recursos propis de l’atenció especialitzada per a garantir la cobertura de les
necessitats socials de la població de llu àmbit territorial.

04/11/2021 Directora Àrea de Benestar i
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amb discapacitat.

L’art. 35.3 diu ;“Els municipis o les comarques de més de cinquanta mil habitants poden
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prestacions socials i el classifica com un servei social especialitzat de l’àmbit de persones

L’Ajuntament de Mataró al ser l’únic municipi de la comarca de més de 50.000 habitants,

constituir una demarcació territorial per a la prestació dels serveis socials especialitzats. En
aquest cas, els ens locals poden gestionar els serveis per delegació de la Generalitat si ho
sol·liciten. En els altres casos, la gestió dels serveis correspon a la Generalitat, sens perjudici
de la possible delegació en els ens locals o de l’adopció de fórmules de gestió conjunta entre
la Generalitat i els ens locals.”
D’acord amb aquest article el Consell Comarcal del Maresme constitueix una demarcació
territorial amb tots aquells municipis de menys de 50.000 habitants per la qual cosa pot
prestar serveis socials especialitzats, com és el cas del transport adaptats i/o assistit.
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també constitueix demarcació territorial, no obstant ha delegat la gestió del servei de
transport adaptat al Consell Comarcal a través d’un conveni de col·laboració
El decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 20102011, estableix que el servei de transport adaptat és un servei complementari, no gratuït, de
suport als serveis socials d’atenció especialitzada per a persones amb diversitat funcional o
també de dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau
de necessitat de suport de les possibles persones usuàries. La Cartera de Serveis Socials,
però, no garanteix la prestació del servei, ja que és tracta d’una prestació subjecta a crèdits
pressupostaris disponibles.
El marc normatiu del servei de transport adaptat es concreta per la competència de gestió
establerta en el Contracte – Programa 2016-2019, per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal
del Maresme, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
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polítiques d’igualtat; aquest contracte programa ha estat prorrogat mitjançant addenda
signada per ambdues parts per l’any 2021, però en relació al finançament per als propers
exercicis no disposem encara de la proposta del Contracte Programa amb la Generalitat de
Catalunya

que ha d'abastar els exercicis 2022-2025, no obstant en cap de les reunions

mantingudes amb la Generalitat en el marc del contracte programa s'ha fet cap referència a
que es deixarà de finançar aquest servei. De la mateixa manera es preveu comptar amb el
finançament a través dels diferents convenis amb els Ajuntaments, així com del preu públic
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i la subvenció de la Diputació de Barcelona.
El Consell Comarcal del Maresme no pot prestar el servei directament ja que no disposa ni
d’infraestructura, ni de mitjans humans, tècnics ni material per a prestar aquest servei.

Aquest contracte s’ha dividit en 21 lots que corresponen a les diferents rutes de transport
adaptat que ha de prestar el Consell Comarcal del Maresme.
Els codis CVP que corresponen són:
60130060-8 : serveis especials de transport de passatgers per carretera
60120000-5: servei de taxi
La present contractació, que es tramitarà amb caràcter d’urgència, està subjecta a regulació
harmonitzada, i es durà a terme mitjançant procediment obert, en el que tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del
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contracte amb els licitadors.
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La contractació queda subjecte a contractació harmonitzada, atès que el valor estimat del
contracte és superior als 214.000.-euros, d’acord a l’article 22.1 b) LCSP. Pel que fa a la
tramitació d’urgència esdevé necessària atès que els diferents contractes, a través dels quals
es presta el servei, comencen a expirar el pròxim 1 de novembre, essent imprescindible la
màxima celeritat en la tramitació del procediment per tal de garantir la continuïtat en el
servei.
Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment, els interessats podran interposar
el recurs especial en matèria de contractació regulat als articles 44 i següents de la LCSP.
En virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP,
l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
El contracte tindrà una durada de dos anys, a partir del 1 de febrer del 2022, o en cas de no
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ser possible l’inici de la seva vigència en aquella data, dos anys a comptar des de la seva
formalització en document administratiu i serà prorrogable de forma expressa, per períodes
d’un any, sense que la seva durada, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.
Durant el mes d’agost no s’efectuarà el servei.
En cas que l’òrgan de contractació acordi la pròrroga del contracte, aquesta serà obligatòria
pel contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 29.2 del LCSP, quan aquesta se

Anna Antoja Serra
Montserrat Sanllehy Gilabert

Signatura 1 de 2

04/11/2021 Directora Àrea de Benestar i
Equitat Social

Signatura 2 de 2

li hagi comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos a la seva finalització.
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de un milió noucents setanta-cinc mil tres-cents quaranta-tres euros amb trenta-sis cèntims
(1.975.343,36 €).

PREU BASE DE LICITACIÓ
RUTES

valor fins
31/01/2024

IVA 10%

TOTAL IVA inclòs

1 TPA Alella

136.743,72 €

0,00 €

136.743,72 €

2 TPA Mataró

117.033,01 €

0,00 €

117.033,01 €

3 TPA Badalona

120.401,71 €

0,00 €

120.401,71 €

4 TPA Barcelona

104.166,06 €

0,00 €

104.166,06 €

5 TPA Barcelona 2

129.359,13 €

0,00 €

129.359,13 €

6 TCO Mataró

101.671,28 €

0,00 €

101.671,28 €

7 TCO Nord 1

112.041,75 €

0,00 €

112.041,75 €

8 TCO Nord 2

106.884,16 €

0,00 €

106.884,16 €
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9 TCO Sud 1

105.463,43 €

0,00 €

105.463,43 €

10 TCO Sud 2

78.603,71 €

0,00 €

78.603,71 €

11 TCO Sud El Masnou

146.699,01 €

0,00 €

146.699,01 €

12 TPA Barcelona3

162.305,57 €

0,00 €

162.305,57 €

13.1 TPA Barcelona 4

36.963,46 €

0,00 €

36.963,46 €

13.2 TPA Barcelona 4

12.007,41 €

1.200,74 €

13.208,16 €

14 TPA Dosrius-Alella

95.012,98 €

0,00 €

95.012,98 €

15 TPA Calella

76.572,75 €

7.657,27 €

84.230,02 €

16 TPA Dosrius 2

62.088,64 €

0,00 €

62.088,64 €

17 TPA Vilassar de Dalt

90.667,52 €

0,00 €

90.667,52 €

18 TPA Tordera

58.647,72 €

0,00 €

58.647,72 €

19 TPA Cabrera-Calella

25.336,51 €

0,00 €

25.336,51 €

20 TPA Barcelona 5

87.815,82 €

0,00 €

87.815,82 €

1.966.485,34 €

8.858,02 €

1.975.343,36 €
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TOTAL .......

El present servei està exempt d’IVA en base a l’article 20.Uno.15 c) de la Llei 37/1992, de
28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, excepte les rutes 13.2 i 15 que no
Anna Antoja Serra
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utilitzen vehicle adaptat. Els usuaris si que tenen la condició de persones amb discapacitat,
segons valoració de la Generalitat. Aquesta exempció es justifica per l’aplicació del precepte
citat anteriorment i la interpretació del mateix per part de les diferents consultes vinculants
emeses per la direcció competent de l’administració tributaria.
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El pressupost base de licitació s’ha calculat d’acord amb la relació de costos detallats a
l’annex II.
Els licitadors presentaran les seves ofertes per lots-rutes.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
Juntament amb la documentació corresponent a l’oferta econòmica, caldrà presentar una
relació detallada dels diferents conceptes que configurin l’oferta econòmica presentada pels
licitadors, estructura de costos que caldrà justificar en cas que l’oferta incorri en valors
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anormals o desproporcionats o en el cas de modificacions contractuals, d’acord a les
previsions del plec de clàusules administratives.

DISTRIBUCIÓ CONCEPTES DE L'OFERTA ECONÒMICA
COSTOS FIXES
Personal conductor

IMPORT

Personal acompanyant
Amortització vehicle
Despeses financeres
Assegurances
Tributs
% despeses estructurals
TOTAL COSTOS FIXES
COSTOS VARIABLES
Pneumàtics

04/11/2021 Gerent

Carburants
Manteniment, neteja, reparacions
% despeses estructurals
TOTAL COSTOS VARIABLES

% Benefici comercial

0,00 €

TOTAL COST QUILÒMETRE

Anna Antoja Serra
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PARÀMETRES QUE S'HAN CONSIDERAT
Núm. quilòmetres de ruta
Núm. quilòmetres reals (ruta + en buit)
Núm. minuts durada en ruta
Núm. minuts durada real (en ruta + en buit)

Serà imprescindible incloure en la oferta econòmica el desglossament anterior. En
cas de discrepància entre el preu total ofert pel contracte i el preu per quilòmetre
indicat,

prevaldrà

el

preu

quilòmetre.

Les

ofertes

que

no

incloguin

el

desglossament de costos i el preu per quilòmetre seran excloses.
El preu del contracte ve determinat pel preu per quilòmetre i que en funció de la totalitat de
quilòmetres diaris es fixa en:
IMPORTS TOTALS
Nom ruta

Preu/km.

Preu/dia

Import anual

Import total

1 TPA Alella

3,03 €

299,88 €

68.371,86 €

136.743,72 €
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2 TPA Mataró

2,14 €

256,65 €

58.516,51 €

117.033,01 €

3 TPA Badalona

1,88 €

288,04 €

60.200,85 €

120.401,71 €

4 TPA Barcelona

2,19 €

245,67 €

52.083,03 €

104.166,06 €

5 TPA Barcelona 2

1,68 €

306,54 €

64.679,57 €

129.359,13 €

6 TCO Mataró

6,08 €

243,23 €

50.835,64 €

101.671,28 €

7 TCO Nord 1

2,51 €

268,04 €

56.020,88 €

112.041,75 €

8 TCO Nord 2

2,03 €

255,70 €

53.442,08 €

106.884,16 €

9 TCO Sud 1

2,38 €

252,30 €

52.731,72 €

105.463,43 €

10 TCO Sud 2

2,69 €

188,05 €

39.301,85 €

78.603,71 €

11 TCO Sud El Masnou

2,74 €

350,95 €

73.349,50 €

146.699,01 €

12 TPA Barcelona3

1,63 €

355,93 €

81.152,78 €

162.305,57 €

13.1 TPA Barcelona 4

1,04 €

203,10 €

18.481,73 €

36.963,46 €

13.2 TPA Barcelona 4

1,01 €

133,42 €

6.003,71 €

12.007,42 €

14 TPA Dosrius-Alella

1,29 €

208,36 €

47.506,49 €

95.012,98 €

15 TPA Calella

1,13 €

167,92 €

38.286,37 €

76.572,75 €

16 TPA Dosrius 2

1,26 €

148,54 €

31.044,32 €

62.088,64 €

17 TPA Vilassar de Dalt

1,97 €

219,00 €

45.333,76 €

90.667,52 €

18 TPA Tordera

0,82 €

128,61 €

29.323,86 €

58.647,72 €

19 TPA Cabrera-Calella

1,18 €

74,08 €

12.668,26 €

25.336,51 €

20 TPA Barcelona 5

1,12 €

210,09 €

43.907,91 €

87.815,82 €

983.242,67 €

1.966.485,34 €

4.429,01 €

8.858,02 €

987.671,68 €

1.975.343,36 €
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10% IVA ruta 13.2 i ruta 15
TOTAL ANUAL (11 mesos. Agost NO)

Com a criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera s’exigirà el
següent a les empreses licitadores:
A. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA, per cadascun dels lots
D’acord amb l’article 87.3a) de la LCSP, el licitador haurà de disposar de la següent solvència
tècnica o professional:
El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera és el volum anual de negocis del licitador
o candidat, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys 25.000.euros.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels
dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
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Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. o organisme públic equivalent.
-

Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de justificació per l’aportació d’una declaració
responsable en la que manifesti aquesta situació i la documentació de què disposa per verificar el seu
volum anual de negocis (declaració del volum de negocis de les declaracions de les rendes
corresponents....).

-

Justificant de l’existència d’una assegurança complementària de responsabilitat civil per riscos
professionals, derivats de l’execució del contracte vigent i per un import de cobertura igual o superior a
150.000 euros per víctima, que cobreixi la responsabilitat per danys i perjudicis, directes o indirectes, que
ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes,
omissions o negligències del personal al seu càrrec o d’una organització deficient de les accions que

04/11/2021 Gerent

s’executin per raó del contracte.
Aquesta assegurança d’indemnització per riscos professionals haurà d’estar vigent fins a la
finalització del termini de presentació d’ofertes i s’haurà d’aportar un compromís de
renovació o pròrroga del contracte d’assegurança que garanteixi el manteniment de la seva
cobertura durant tota l’execució del contracte.
En tot cas, d’ acord amb l’article 75.2 LCSP, la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses

Anna Antoja Serra
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Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Classificades del Estado (ROLECE) acreditarà davant l’òrgan de contractació,
d’acord amb el que s’hi reflecteixi i excepte prova en contrari, les condicions de solvència
econòmica i financera de l’empresari.

B.

SOLVÈNCIA PROFESSIONAL O TÈCNICA:

La solvència tècnica i/o professional s’acreditarà de la forma següent:
-La relació dels principals serveis efectuats en els tres últims anys, de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels
quals l’any demés execució sigui igual o superior al 40 per cent de l’anualitat mitjana del
contracte.
-De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, en relació a l’article 76.2 del mateix cos legal,
els licitadors, per tal d’acreditar la seva solvència tècnica i professional, hauran d’aportar
obligatòriament una relació que haurà de comprendre els següents extrems:
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-

Vehicles i material, així com personal, del que es disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions
derivades del contracte.

Les empreses hauran de disposar d’un vehicle titular per a prestació de cadascuna de
les rutes indicades així com d’un vehicle de substitució, com a mínim, per a atendre les
possibles incidències del servei.

Acreditació documental: Per acreditar aquesta exigència les empreses hauran d’aportar la
declaració responsable de la disposició de, com a mínim, dels vehicles adscrit al servei
amb les característiques que es determinen en els plecs.
El personal conductor, i en el seu cas el personal d’acompanyament, que s’adscriurà
compleix amb els requisits mínims exigits, tals com el certificat negatiu de delictes de
naturalesa sexual i el certificat d’aptitud professional que atorga la Direcció General de

04/11/2021 Gerent

Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
S’acreditarà,

en

cas

de

resultar

adjudicatària,

documentalment

mitjançant

els

certificats corresponents acreditatius dels requisits sol·licitats. Així mateix, s’haurà d’aportar
còpia compulsada del carnet de conduir de cada un dels conductors adscrits.
L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, de dedicar o adscriure
a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo
compromís

s’integrarà

en

el

contracte,

essent

obligacions

Anna Antoja Serra
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Aquesta

essencials del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP, especificant els
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correctament.

tècnica, no es considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació i

noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat a l’execució del
contracte, de conformitat amb l’article 76 de la LCSP.
En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència econòmica i
serà exclosa.
Atès que el sector al que pertany el servei està composat per professionals autònoms i
petites i mitjanes empreses, les exigències de solvència econòmica i tècnica no fossin
especialment elevades per tal de afavorir la concurrència. Per altra banda, s’exigeixen les
corresponents pòlissa de responsabilitat civil per tal d’assegurar que qualsevol eventual
dany i perjudici en la prestació del servei queda degudament coberta.

Montserrat Sanllehy Gilabert
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C. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ.
Les licitadores podran acreditar, de forma alternativa als apartats anteriors, la seva
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solvència econòmica i tècnica mitjançant el certificat que acrediti la següent classificació.
- Grup R)
- Subgrup 1.
- Categoria 1.
Els criteris d’adjudicació seran els següents:
CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (TOTAL 100 punts)
La valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta es realitzarà atenent a
una pluralitat de criteris d’adjudicació, sobre la base de la millor relació qualitat-preu que
seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells:

04/11/2021 Gerent

A- Criteris avaluables de forma automàtica.........................................fins 100 punts
A.1 OFERTA ECONÒMICA...................................................................fins a 40 punts
L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran
valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent fórmula:
P= 40 · Min

Anna Antoja Serra
Montserrat Sanllehy Gilabert
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Of
On “P” és la puntuació resultant, “40” és la puntuació màxima del criteri a valorar, “min” és
l’oferta mínima presentada i “of” l’oferta del licitador que es valora.
El valor de la oferta que s’utilitzarà per el càlcul és el preu unitari per quilòmetre presentat.
Justificació de la fórmula seleccionada: La selecció de la fórmula, per a la valoració de
les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que
reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un càlcul senzill,
lògic i coherent, les ofertes.
Cada licitador només podrà presentar una proposició econòmica, no essent admeses les
proposicions econòmiques per import superior al preu reflectit en aquest Plec de Condicions
Particulars.
A.2

ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMATICA ................... ......fins a 60

punts
1)antiguitat del vehicle titular que prestarà el servei a cada ruta ....... fins a 20
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punts
CRITERI AMB PUNTUACIÓ NO ACUMULATIVA

PUNTUACIÓ

Entre 1/7/2019 i data presentació oferta

20 punts

Entre 1/7/2017 i 30/6/2019

15 punts

Entre 1/7/2015 i 30/6/2017

10 punts

L’antiguitat del vehicle s’haurà d’acreditar mitjançant document acreditatiu de la data de
matriculació-.
-

Justificació del criteri: Per evitar al màxim d’incidències en quant a canvis de
vehicles per reparacions constants, hem de garantir que el vehicles siguin el més
nous possibles.

2) Acreditació distintiu mediambiental........................................... fins 15 punts

04/11/2021 Gerent

CRITERI AMB PUNTUACIÓ ACUMULATIVA

PUNTUACIÓ
Si

No

Categoria ECO

15 punts

0 punts

Categoria C

10 punts

0 punts

Categoria B

5 punts

0 punts

Anna Antoja Serra
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-La mesura mediambiental s’haurà d’acreditar presentant document del registre de vehicles
de la Direcció General de Tràfic (DGT)-.
Justificació del criteri: El CCM està adherit als compromisos d’Acció Climàtica impulsats
per la Generalitat de Catalunya. Per la qual cosa s’ha compromès a emprendre mesures, dins
del seu àmbit d’actuació, per contribuir a assolir la neutralitat de les emissions de carboni
abans de 2050. Per la qual cosa, amb aquest criteri, es contribueix a rebaixar les emissions
de carboni en el nostre territori.

3) Mesures de prevenció i seguretat........................................................fins 10
punts
CRITERI AMB PUNTUACIÓ ACUMULATIVA

PUNTUACIÓ
Si

No

1.Disposar d’un protocol d’actuació en cas d’emergència

2,5 punts

0 punts

2. Certificar que TOT el personal conductor i/o acompanyant de cada
ruta, ha realitzat curs de primers auxilis.

2,5 punts

0 punts

3. Certificar que el personal conductor ha realitzat curs de de
conducció segura i eficient. (millora estil de conducció i mesures
anti-contaminació per estalvi combustible i reducció emissions).

2,5 punts

0 punts

4. Disposar de la certificació STOP Covid-19. Compliment normes i
pràctiques de seguretat biològica.

2,5 punts

0 punts
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-Les mesures de prevenció, s’hauran d’acreditar mitjançant:
1. Document del protocol d’actuació.
2. Document amb la relació nominal del personal adscrit i fotocopia de l’acreditació del curs
de primers auxilis i de conducció segura.
3. Certificat STOP Covid-19 de seguretat biològica
Justificació del criteri: Pel CCM és prioritària i vital la seguretat de les persones usuàries
en aquest tipus de transport assistit per a persones amb discapacitat. Per la qual cosa, cal
que els contractistes comptin amb un protocol específic en cas d’urgències, el personal
estigui format en primers auxilis i conducció segura i eficient i que es garanteixin les mides
de seguretat en la prevenció de Covid19 amb la certificació Stop Covid.

4) Actuació
i
logística
de
garantia
de
substitució
immediata
vehicles......................................................................................fins
a
punts

Anna Antoja Serra
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CRITERI AMB PUNTUACIÓ ACUMULATIVA

de
4

PUNTUACIÓ
Si

No

1. Disposar del circuit d’actuació davant situacions en
què un vehicle pugui quedar inhabilitat.

2 punts

0 punts

2. Acreditar la disposició d’un vehicle de reserva, en cas
de necessitat immediata.

2 punts

0 punts

-Les mesures de garantia de substitució immediata de vehicles, s’acreditaran mitjançant:
1. Document del circuït d’actuació establert.
2. Document del vehicle de reserva o justificant que acrediti la seguretat de disposició de
vehicle.
Justificació del criteri: Qualsevol endarreriment i o canvi en aquest tipus de rutes,
ocasiona un trasbals als seus usuaris i famílies, superior al que seria si no fossin persones
vulnerables. Per tant hem de garantir al màxim la realització del servei diàriament en el que
es produeixi l’actuació immediata del contractista si hi ha una situació sobrevinguda a causa
del vehicle, per reduir al màxim els efectes d’aquest trasbals.

CRITERI AMB PUNTUACIÓ ACUMULATIVA

PUNTUACIÓ
Si

No

Disposar de certificat ISO 9001 de gestió de la qualitat.

2 punts

0 punts

Disposar de certificat ISO 14001 de gestió ambiental.

2 punts

0 punts

Disposar de certificat ISO 45001 de seguretat i salut en el treball.

2 punts

0 punts

-La gestió de la qualitat s’acreditarà mitjançant el certificat corresponent.

Montserrat Sanllehy Gilabert
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5) Gestió de la qualitat empresarial...............................................fins a 6 punts
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Justificació del criteri: Qualitat empresarial. És important acostar-nos a empreses que
apostin per una millora constant de la seva gestió empresarial i que ens aportin valor en els
següents àmbits:
1.
Satisfacció del client i proveïdor, amb comunicació fluida i transparent.
2.
Motivació i implicació del personal en els objectius de l’empresa.
3.
Compromís amb la responsabilitat mediambiental, millora continua amb la reducció
de riscos i eficiència en la seva gestió.
4.
Aportar valor a la seguretat i salut laboral.
5.
Gestió basada en processos i en la millora continua
Els certificats ISO que sol•licitem ens garanteixen aquest treball de compromís empresarial.
6)

Pla de formació per al personal de la ruta..................................fins a 5 punts

04/11/2021 Gerent

CRITERI

PUNTUACIÓ
Si

No

Disposar d’un pla de formació de 8 hores
per al personal
conductor vinculat a l’especificitat d’aquest contracte en relació al
tracte i atenció de les persones amb diversitat funcional i les
seves famílies.

2,5 punts

0 punts

Disposar d’un pla de formació de 8 hores per al personal
acompanyant vinculat a l’especificitat d’aquest contracte en
relació al tracte i atenció de les persones amb diversitat funcional
i les seves famílies

2,5 punts

0 punts

El pla de formació s’acreditarà mitjançant una declaració responsable

Anna Antoja Serra
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Justificació del criteri: El servei necessita que el seu personal, tant conductors com
acompanyants, garanteixi un tracte humà, pròxim i de confiança, tant cap a les persones
usuàries com a les seves famílies i al personal dels centres. Hem de garantir una certa
capacitat d’empatia i voluntat per resoldre les situacions complexes que es puguin produir.
S’adjunta com a ANNEX III Model 10 al present plec, el model de proposició econòmica i
proposta de coordinació del servei a emplenar pels licitadors.
Les condicions especials d’execució del contracte, d’acord amb el que preveu l’art. 202
de la LCSP seran:
-

No s’admetrà cap canvi en el quadre de personal proposat per a l’execució del
contracte sense autorització prèvia del Consell Comarcal del Maresme.

-

El contractista es compromet, durant tota l’execució del contracte, a executar els
treballs amb el personal inclòs en la oferta per a l’execució del contracte. El Consell
Comarcal podrà ordenar, de forma motivada, la substitució d’aquestes persones per
d’altres, quedat obligat el contractista a atendre aquesta petició en el termini de
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dues setmanes des que se li notifiqui, amb aprovació expressa pel Consell Comarcal
del Maresme a través dels seus responsables.
-

L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a l’execució
del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups
professionals equivalents. Durant tota l’execució del contracte el contractista
complirà, com a mínim, el disposat en els convenis col•lectius sectorials i territorials
aplicables, llevat que l’empresa disposi de conveni propi que fixi unes condicions
laboral millors per aquests treballadors.

-

Exigència de que un 50% de les persones destinades per a l’execució del contracte
siguin dones, en els lots/rutes on es estigui previst acompanyament i, per tant, el
servei requereixi d’un mínim de dues persones.

-

Atès que es tracta d’un contracte l’execució del qual implica la cessió de dades per

04/11/2021 Gerent

part de les entitats del sector públic al contractista, aquest tindrà l’obligació de
sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades, amb l’advertiment que aquesta obligació té el caràcter
d’obligació contractual essencial de conformitat amb allò que disposa la lletra f) de
l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.

Anna Antoja Serra
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assumeixen les obligacions següents:

Montserrat Sanllehy Gilabert
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1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-

04/11/2021 Directora Àrea de Benestar i
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Principis ètics i regles de conducta:
se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al
seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat,
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb el
caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte en interès propi.
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c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per
a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb la
voluntat d’incidir en un procediment contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i
de lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats
i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
04/11/2021 Gerent

les professions corresponents a les prestacions contractades.
i) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de
les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
k) No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada

Anna Antoja Serra
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per les Institucions europees o, en el seu defecte, l’Estat espanyol, i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.
l) Declarar si tenen o no relacions amb països considerats paradisos fiscals. En cas de tenirne relació, aportar la documentació que expliciti el caràcter d’aquestes relacions i permetre
que la informació que no sigui confidencial es publiqui al perfil del contractant.
m) D’altres específica que puguin acordar els òrgans de contractació.
n) Altres que es puguin acordar a través de l’òrgan de Govern del Consell Comarcal del
Maresme.
4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part
dels licitadors o contractistes s’ha de preveure com a causa -segons el seu cas i d’acord amb
la legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de resolució del contracte,
sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
El responsable del contracte designat pel Consell Comarcal del Maresme supervisarà de
forma periòdica el compliment de les obligacions que, en relació amb les clàusules socials,
ètiques i mediambientals, s’hagin imposat directament a l'empresa adjudicatària en el plec o
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hagin estat ofertes per aquest, així com les que deriven de la legislació social i laboral
vigents.
La empresa contractista haurà de presentar a requeriment del Consell Comarcal del Maresme
la documentació acreditativa del compliment de les seves obligacions, així com una
Declaració responsable on certifiqui que compleix amb totes les condicions descrites,
comprometent-se a col·laborar en totes aquelles actuacions que el Consell Comarcal del
Maresme consideri adients per comprovar la correcta execució del contracte.
Les mesures de verificació del compliment d’aquestes obligacions poden ser:
a) Relació nominal del personal contractat, i còpia de l’alta a la Seguretat Social i del
contracte de treball, així com còpia dels TC1 i TC2.
b) Certificat acreditatiu del nombre de persones contractades, el seu perfil i les
característiques de la seva contractació (categoria professional, durada del contracte i
jornada laboral anual).
04/11/2021 Gerent

c) En cas d’haver optat pel compliment de les mesures alternatives, una còpia de la
declaració d’excepcionalitat i una declaració del licitador amb les concretes mesures
alternatives a tal efecte aplicades.
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de quatre milions set-cents dinou mil cinc-cents seixanta-quatre euros amb

Anna Antoja Serra

Aquest valor es desglossa per cada un del lots.
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:

Valor any 1a.
Valor any 2a.
pròrroga + 20% pròrroga + 20%
modificació
modificació

RUTA

Valor 2 anys
contracte

Valor 20%
modificació

1 TPA Alella

136.743,72 €

27.348,74 €

82.046,23 €

82.046,23 €

328.184,93 €

2 TPA Mataró

117.033,01 €

23.406,60 €

70.219,81 €

70.219,81 €

280.879,23 €

3 TPA Badalona

120.401,71 €

24.080,34 €

72.241,02 €

72.241,02 €

288.964,09 €

4 TPA Barcelona

104.166,06 €

20.833,21 €

62.499,64 €

62.499,64 €

249.998,55 €

5 TPA Barcelona 2

129.359,13 €

25.871,83 €

77.615,48 €

77.615,48 €

310.461,92 €

6 TCO Mataró

101.671,28 €

20.334,26 €

61.002,77 €

61.002,77 €

244.011,08 €

7 TCO Nord 1

112.041,75 €

22.408,35 €

67.225,05 €

67.225,05 €

268.900,20 €

8 TCO Nord 2

106.884,16 €

21.376,83 €

64.130,50 €

64.130,50 €

256.521,98 €

9 TCO Sud 1

105.463,43 €

21.092,69 €

63.278,06 €

63.278,06 €

253.112,24 €
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vuitanta-dos cèntims (4.719.564,82 €).

VALOR
ESTIMAT
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10 TCO Sud 2
11 TCO Sud El
Masnou
12 TPA Barcelona3
13.1 TPA
Barcelona 4
13.2 TPA
Barcelona 4
14 TPA DosriusAlella
15 TPA Calella
16 TPA Dosrius 2
17 TPA Vilassar de
Dalt
18 TPA Tordera
19 TPA CabreraCalella
20 TPA Barcelona
5

78.603,71 €

15.720,74 €

47.162,22 €

47.162,22 €

188.648,89 €

146.699,01 €

29.339,80 €

88.019,40 €

88.019,40 €

352.077,62 €

162.305,57 €

32.461,11 €

97.383,34 €

97.383,34 €

389.533,36 €

36.963,46 €

7.392,69 €

22.178,08 €

22.178,08 €

88.712,31 €

12.007,41 €

2.401,48 €

7.204,45 €

7.204,45 €

28.817,79 €

95.012,98 €

19.002,60 €

57.007,79 €

57.007,79 €

228.031,15 €

76.572,75 €

15.314,55 €

45.943,65 €

45.943,65 €

183.774,59 €

62.088,64 €

12.417,73 €

37.253,18 €

37.253,18 €

149.012,73 €

90.667,52 €

18.133,50 €

54.400,51 €

54.400,51 €

217.602,04 €

58.647,72 €

11.729,54 €

35.188,63 €

35.188,63 €

140.754,52 €

25.336,51 €

5.067,30 €

15.201,91 €

15.201,91 €

60.807,63 €

87.815,82 €

17.563,16 €

52.689,49 €

52.689,49 €

210.757,96 €

393.297,07 €

1.179.891,21 €

TOTAL ....... 1.966.485,34 €

1.179.891,21 € 4.719.564,82 €

En el valor estimat del contracte s’ha calculat una modificació del 20 % durant l’execució del

Anna Antoja Serra

El contracte es podrà modificar fins a un màxim del 20% del seu preu per les següents
causes:
A.1.- Modificació del contracte en relació a un increment o decrement dels quilometres de la
ruta.
A.2.- Modificació del contracte per l’exclusió del acompanyant previst inicialment.
Les causes de modificació previstes tenen per objectiu adequar el contractes a diverses
circumstàncies i vicissituds que poden tenir lloc en la prestació del servei. Les modificacions
es portaran a terme segons el previst en el plec de clàusules administratives.
En relació a la despesa prevista pels

exercicis 2022,2023 i 2024 , incloses les possibles

pròrrogues, s’estableix la condició suspensiva

de què per a l’esmentada despesa existeixi

consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos.

Montserrat Sanllehy Gilabert

Signatura 1 de 2

04/11/2021 Directora Àrea de Benestar i
Equitat Social

Signatura 2 de 2

contracte i la prorroga del mateix.
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El Consell Comarcal del Maresme es compromet a dotar de partida pressupostària aquesta
despesa pels exercicis en què tingui vigència el contracte amb els següents imports (sense
incloure possibles modificacions de contracte):
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació de 1.975.343,36 €, es farà efectiva
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat
2022
2023
2024

Període

Aplicació pressupostària

Import

A determinar

906.023,78

A determinar

987.671,68

A determinar

81.647,90

1 de febrer a 31
desembre 2022
1 gener a 31 desembre
2023
1 a 31 de gener del
2024

1.975.343,36

04/11/2021 Gerent

TOTAL

Es procedeix a l’externalització del servei, en base a l’article 30.3 de la LCSP, atesa la manca
d’elements materials i personals suficients i propis del Consell Comarcal del Maresme per
dur-lo a terme.

Anna Antoja Serra

Signatura 2 de 2

PRIMER. Iniciar un expedient de contractació mitjançant tramitació d’urgència per la

Montserrat Sanllehy Gilabert

Signatura 1 de 2

És per tot el que s’ha exposat que,

04/11/2021 Directora Àrea de Benestar i
Equitat Social

Els licitadors presentaran les seves ofertes per lots-rutes.

Es proposa

licitació del Servei de Transport Adaptat i/o Assistit, en base als arguments que consten en el
cos de la present memòria,
SEGON. Reservar el crèdit necessari per fer front a la despesa plurianual prevista per la
contractació del Servei de Transport Adaptat i/o Assistit, per import d’ UN MILIÓ NOUCENTS SETANTA-CINC MIL TRES-QUARANTA TRES EUROS AMB TRENTA I SIS
CÈNTIMS, segons s’especifica a continuació:

Anualitat
2022

Període
1

de

febrer

a

Aplicació pressupostària

Import

A determinar

906.023,78

31
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desembre 2022
2023
2024

1 gener a 31 desembre
2023
1 a 31 de gener del
2024

A determinar

987.671,68

A determinar

81.647,90
1.975.343,36

TOTAL

TERCER.- APROVAR els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plecs de
prescripcions tècniques que regiran la present contractació i que s’acompanyen en aquesta
memòria, conjuntament amb els seus annexos.
QUART.- AUTORITZAR la despesa per un import total d’UN MILIÓ NOU-CENTS
SETANTA-CINC MIL TRES-QUARANTA TRES EUROS AMB TRENTA I SIS CÈNTIMS, per
fer front a la despesa corresponent als exercicis 2022-2023 i 2024 per a la contractació del

04/11/2021 Gerent

serveis de Transport Adaptat i/o Assistit del Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb el
següent detall:

Anualitat
2022

Anna Antoja Serra

Signatura 2 de 2

2023
2024

Període

Aplicació pressupostària

Import

A determinar

906.023,78

A determinar

987.671,68

A determinar

81.647,90

1 de febrer a 31
desembre 2022
1 gener a 31 desembre
2023
1 a 31 de gener del
2024

1.975.343,36

TOTAL

CINQUÈ.- TRAMITAR la contractació del servei de transport adaptat i/o assistit del Consell
finalitat que les empreses que estiguin interessades puguin presentar les seves proposicions.

Montserrat Sanllehy Gilabert

Signatura 1 de 2

04/11/2021 Directora Àrea de Benestar i
Equitat Social

Comarcal del Maresme i PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant, amb la
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