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Consell Comarcal
del Pla d’Urgell
CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI
LLEIDA-RAIMAT-INSTITUT DE MOLLERUSSA (IFE) I VICEVERSA CURS ESCOLAR
2019/2020.

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’adjudicant.
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 les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,
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MANIFESTEN
1.Que l’objecte d’aquest contracte és el servei de transport obligatori dels alumnes de LleidaRaimat 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 Lleida-Raimat 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.

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

E/4411-2019 05/09/2019 13:11:47

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

3. El Ple del Consell Comarcal en sessió realitzada el dia 26 d’agost de 2019, va adoptar l’acord
que transcrit literalment diu així:
“PROPOSTA DICTAMEN D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
OBLIGATORI LLEIDA-RAIMAT-INSTITUT DE MOLLERUSSA (IFE) I VICEVERSA CURS
ESCOLAR 2019/2020
El Sr. president manifesta que:
Atès que el Ple del Consell Comarcal en sessió realitzada el dia 13 de maig de 2019, va aprovar
licitació i el plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques de la
licitació del contracte per procediment obert i tramitació ordinària del servei de transport escolar
obligatori Lleida-Raimat-Institut de Mollerussa (IFE) i viceversa, curs escolar 2019/2020;
Atès que s’ha donat compliment a l’article 156 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 , tipus de
procediment que d’acord amb l’esmentat article se seguirà en cas de contractes de licitació de
serveis que el seu valor estimat sigui superior a 100.000,00€;
Atès el que preveu la Disposició addicional segona, apartat 7 de la Llei 9/2017, que regula la
composició de la Mesa de contractació;
Atès que la Mesa de contractació reunida en data 8 d’agost de 2019, va proposar l’adjudicació
del contracte del servei de transport escolar obligatori Lleida-Raimat-Institut de Mollerussa (IFE)
i viceversa, curs escolar 2019/2020, i quina acta transcrita literalment diu així:
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“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ QUE VINCULA ELS SEGÜENTS TRÀMITS
ADMINISTRATIUS: LECTURA DE L’INFORME DE VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
TÈCNICA QUE DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR, OBERTURA DEL SOBRE C QUE CONTÉ
LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA,
LA SEVA VALORACIÓ DEFINITIVA I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI LLEIDA-RAIMAT-INSTITUT DE
MOLLERUSSA (IFE) I VICEVERSA CURS ESCOLAR 2019/2020”
ASSISTENTS:
President : Sr. Rafel Panadés i Farré, president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
Vocals : Sra. Anna Areny i Torra, secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Sra. Pilar Casanova i Navarro, interventora del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Secretari : Sr. Jordi Montoliu i Chia
A Mollerussa, a 8 d’agost de 2019, essent les 9:35:24 hores, es constitueix en acte públic, la
Mesa de Contractació, formada pels membres esmentats anteriorment, per tal de procedir a la
lectura de l’informe tècnic de valoració en relació als criteris de valoració que depenen d’un judici
de valor, de conformitat al que s’estableix a l’art. 157.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic, i a l’obertura del sobre electrònic C que conté la proposició
econòmica i els criteris avaluables de forma automàtica.
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En primer lloc el president manifesta que consta excusada l’assistència de la vocal Sra. Mercè
Roma i Puigpinós, tècnica d’ensenyament.
A continuació el secretari , exposa als assistents que les empreses presentades a la licitació han
manifestat la seva renúncia a presentar recurs especial de contractació contra la Mesa de
Contractació de data 25 de juliol de 2019, que va proposar l’exclusió de les empreses
AUTOCARES PONS SL i MIGUEL GAMON SL, atès que en la documentació tècnica del sobre
B, hi ha informació que permet conèixer part del contingut del sobre C i que és objecte de
valoració.
Així doncs, la Mesa de Contractació aprova l’exclusió definitiva de les empreses AUTOCARES
PONS SL i MIGUEL GAMON SL, quedant com a única empresa participant a la licitació
AUTOCARS C. ALER SL.
No hi assisteix cap persona en representació de l’empresa AUTOCARS C. ALER SL.
Tot seguit es dona lectura a l’informe tècnic de valoració de data 6 d’agost de 2019, que transcrit
literalment diu així:

“ INFORME DE VALORACIÓ
ASSUMPTE:
Valoració de la documentació tècnica relativa als criteris que depenen d’un judici de
valor, corresponent a la contractació del servei de transport escolar obligatori
Lleida-Raimat-Institut de Mollerussa (IFE) i viceversa, curs escolar 2019/2020.
INFORME:
A la licitació dalt esmentada, s’hi han presentat les següents empreses:
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Autocares Pons SL
Miquel Gamon SL.
Autocars C. Aler SL

Les empreses Autocares Pons SL i Miquel Gamon SL han estat excloses per haver inclòs en el
sobre nº 2, documentació que únicament podia incloure en el sobre nº 3.
El Plec de clàusules administratives, estableix com a criteris d’adjudicació la planificació del
servei, amb una puntuació màxima de fins a 40 punts. En la planificació del servei, s’especificaran
les condicions del vehicle, possibilitat de la seva substitució en cas d’incidència o avaria, suport
als alumnes, planificació general, etc, ...
Autocars C. Aler SL, descriu la planificació de l’itinerari, els horaris de matí i migdia, les condicions
del vehicle (vehicle adaptat amb plataforma elevadora i ancoratges per a cadires de rodes), la
possibilitat de la seva substitució per un d’idèntiques característiques en cas d’incidència, suports
als alumnes per l’acompanyant i adscripció al servei d’un conductor.
Es valora l’oferta presentada per Autocars C. Aler SL en 20 punts. “
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Els assistents es donen per assabentats i manifesten la seva conformitat.
Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a l‘obertura del sobre C que conté la proposició
econòmica i la documentació tècnica per valorar els criteris avaluables de forma automàtica, tal
com s’estableix al Plec de Clàusules Administratives i que és la següent:
NÚM.

EMPRESA

OFERTA
ECONÒMICA

IVA (10%)

TOTAL

1

AUTOCARS C. ALER
SL

179,50€/dia

17,95€/dia

197,45€/dia

Per part de la Mesa de Contractació es determina que no es produeix cap baixa temerària
d’acord amb l’establert a l’art. 85.1 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.
En aquest cas i tenint en compte que només hi ha una empresa, la valoració de l’oferta econòmica
és la de la puntuació màxima que és d’un total de 25 punts.
Seguidament la Mesa de Contractació procedeix a valorar els següents criteris avaluables de
forma automàtica:
a) Antiguitat del vehicle: Es valora en 15 punts ja que la matriculació es de data 23-062019 i per tant l’antiguitat del vehicle és inferior a 5 anys.
b) Valoració de l’acompanyant : No es valora els serveis acreditats en serveis iguals i
similars, ja que només es presenta l’informe de vida laboral de l’acompanyant , però no
s’adjunta cap justificació (contractes, certificat de l’empresa, etc….) que acrediti els
serveis realitzats.
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c) En relació a la titulació : Es valora la titulació presentada de la Sra. Maria Pilar Berenguer
i Aler en educació social en 7 punts.
Una vegada efectuada la valoració definitiva, el resultat tenint en compte els criteris que depenen
d’un judici de valor i de la proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica és la
següent:
EMPRESA

PUNTUACIÓ
CRITERIS
QUE
DEPENEN
D’UN
JUDICI DE VALOR

AUTOCARS C. ALER SL

20 punts

PUNTUACIÓ
PROPOSTA
ECONÒMICA
I
CRITERIS
AVALUABLES
DE
FORMA
AUTOMÀTICA
47 punts
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D’acord amb aquests antecedents, la Mesa de Contractació proposa l’adjudicació del contracte
del servei de transport obligatori Lleida-Raimat-Institut de Mollerussa (IFE) i viceversa curs
escolar 2019/2020, a l’empresa AUTOCARS C. ALER, segons el següent detall:
Import adjudicació: 179,50€/dia més 17,95€/dia d’IVA
L’import total previst per al curs 2019/2020 és de 31.592,00€ més el 10% d’IVA.
Així doncs, d’acord amb el que estableix l’art. 157.1 de la LCSP, la Mesa proposa al president
d’aquest Consell Comarcal :
1. Que requereixi a l’empresa AUTOCARS C. ALER SL perquè en el termini de 10 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 de
Clàusules Administratives l’òrgan de contractació procedeixi a l’adjudicació del contracte del
servei de transport obligatori Lleida-Raimat-Institut de Mollerussa (IFE) i viceversa curs escolar
2019/2020,
Tal com s’estableix en l’art. 87.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en relació a les
observacions, igualtat de proposicions, acta de la mesa i devolució de documentació, una
vegada finalitzat l’acte, s’aixecarà l’acta que reflecteixi fidelment el succeït i que serà signada pel
president i el secretari de la mesa de contractació, d’acord amb la Sentència de 8 de febrer de
1999 del Tribunal Suprem”.
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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 a l’empresa AUTOCARS
C. ALER SL perquè presentés en el termini de 10 dies hàbils la documentació especificada en
l’esmentada clàusula1.17) del plec administratiu;
Atès que en 13 d’agost de 2019, per part de l’ empresa AUTOCARS C. ALER SL ha estat
presentada la documentació assenyalada a la clàusula 1.17) del Plec de Clàusules
Administratives i ha presentat certificat de la transferència bancaria que acredita l’ingrés a favor
d’aquest Consell Comarcal, en data 13 d’agost de 2019, en concepte de fiança definitiva per
import de 1.579,60 €, tal i com consta a l’expedient tramitat a l’efecte;
Atès que l’art. 153 regula la formalització dels contractes;
Atès que l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003 estableix que correspon al Ple del Consell
Comarcal exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la
legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals;
Atès que consta informe favorable de la Comissió d’Economia, Hisenda, règim intern i
transparència realitzada el dia 20 d’agost de 2019;
Es proposa al Ple del Consell Comarcal que aprovi:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa AUTOCARS C. ALER SL, amb NIF B25298779, el contracte del
servei de transport obligatori Lleida-Raimat-Institut de Mollerussa (IFE) i viceversa curs escolar
2019/2020, pel preu que es detalla tot seguit:
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Import adjudicació: 179,50€/dia més 17,95€/dia d’IVA
L’import total previst per al curs 2019/2020 és de 31.592,00€ més el 10% d’IVA.
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida econòmica 2019 32614 22799 del vigent
pressupost econòmic pel període setembre a desembre de 2019 i pel període gener a juny de
2020, a la partida que es prevegi al pressupost de l’exercici 2020.
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, AUTOCARS C. ALER SL, amb NIF
B25298779, que ha participat en el procés de licitació amb indicació dels recursos procedents.
QUART. De conformitat al que preveu l’art. 44.1 de la LCSP i atès que el contracte és susceptible
de recurs especial en matèria de contractació la formalització no es podrà efectuar abans de que
transcorrin quinze dies hàbils des de que es trameti la notificació de l’adjudicació al licitador.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del present
contracte.
SETÈ. Autoritzar el Sr. President per a la signatura i tràmit de la documentació que sigui
necessària per a l’execució d’aquest acord.
El Sr. president sotmet a votació la proposta i els membres del Ple l’aproven per majoria absoluta
amb el següent resultat:
Vots a favor: 10 vots dels membres del grup JuntsxCat
Abstencions: 8 vots dels membres del grup ERC-AM.”
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De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, s’estén aquest certificat, a reserva de les consideracions que resultin
de l’aprovació de l’acta”.
4. Que l'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva per import de 1.579,60€ justificat mitjançant
certificat de transferència bancaria, de data 13 d’agost de 2019. Aquesta quantitat 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
5. Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix pel Plec de clàusules administratives i
pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e)Real Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modifica determinats preceptes del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.
f) Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei de transport escolar als centres
educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents :
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’empresa AUTOCARS C. ALER SL, s’obliga a l’execució del servei de transport
obligatori dels alumnes de Lleida-Raimat a l’institut Mollerussa de Mollerussa (IFE) pel curs
escolar 2019-2020, d’acord amb el Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
SEGONA. El preu del contracte és el que es detalla tot seguit:
Import adjudicació: 179,50€/dia més 17,95€/dia d’IVA
L’import total previst per al curs 2019/2020 és de 31.592,00€ més el 10% d’IVA.
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Així mateix s’entén incloses les millora ofertades.
TERCERA. El termini d'execució del contracte és fixa pel curs escolar 2019/2020, amb la
possibilitat de que el contracte es prorrogui per tres cursos escolars més (2020/2021-2021/20222022/2023).
QUARTA. La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el venciment
del termini de garantia que serà de 6 mesos des de la finalització del contracte i s’hagi complert
satisfactòriament el servei.
CINQUENA.- El preu de contracte es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326.14227.99 (01) pel període setembre a desembre del vigent pressupost econòmic i pel període
gener a juny de l’any 2020 i cursos posteriors a la partida que es prevegi en els exercicis
econòmics corresponents.
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SISENA. El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en
la forma prevista als plecs de clàusules administratives que regeixen el present, en els articles
203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.

SETENA.- Són causes de resolució del contracte, les previstes als articles 211 i 313 de la LCSP.
VUITENA. L’empresa contractista s’obliga a complir durant el període d’execució del contracte
les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu aplicable.
NOVENA.- L’adjudicatari manifesta conèixer el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regeixen aquest contracte i hi dóna la seva conformitat.
DESENA.- 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
Farré - DNI
40896337Z
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Rafel Panadés Farré DNI 40896337Z (SIG)
Fecha: 2019.09.05
09:45:15 +02'00'

40887611M
JAVIER VALENTIN
BERENGUER (R:
B25298779)

Firmado digitalmente
por 40887611M JAVIER
VALENTIN BERENGUER
(R: B25298779)
Fecha: 2019.09.05
10:43:00 +02'00'

Rafel Panadés i Farré

Javier Valentín Berenguer Aler

President del Consell Comarcal

En representació de l’empresa
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Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

ANNEX 1

La ruta té el següent horari i recorregut:
ANADA
Punt recollida alumnes

Punt baixada alumne

Hora arribada centre

Lleida (Pardinyes)

Institut Mollerussa

9:30h.

Lleida (La Bordeta)

Institut Mollerussa

9:30h.

Raimat

Institut Mollerussa

9:30h.

Almacelles

Institut Mollerussa

9:30h.

Punt recollida alumnes

Punt baixada alumne

Hora sortida centre

Institut Mollerussa

Lleida (La Bordeta)

14:30h.

Institut Mollerussa

Lleida (Pardinyes)

14:30h.

Institut Mollerussa

Raimat

14:30h.

Institut Mollerussa

Almacelles

14:30h.
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ANNEX 2

DESCRIPCIÓ DEL VEHICLE :

VEHICLE

TITULAR

MATRICULA

MODEL

IVECO

ITV

CONDUCTOR

ACOMPANYANT

Titular:

Titular

-Manuel Velasco
Garcia

Mª Pilar Berenguer
Aler

FINALITZA

AUTOCARS C.
ALER S.L.

1111 JPY

22-07-2020

Suplent:
-Marcos
Toldra

CSV: 626595bc-f5db-4fab-912f-8537b46d5a53
Aquest document és Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre.La seva
autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://www.seu-e.cat/web/ccpladurgell

IVECO

SUPLENT

0027HNM

27-09-2019
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