ANNEX I

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
TRANSPORT ESCOLAR DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
El contracte tindrà per objecte la contractació del servei de transport escolar dels veïnatges de Mas Corts,
Mas Llombart i La Conreria fins l’IES Alba del Vallès, durant el període lectiu escolar de març a juny, i
estarà regit per allò que recull l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
2.- FORMA DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
2.1.- El servei de transport escolar s’efectuarà durant tots els dies lectius d’acord amb el calendari establert
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya pel curs 2020/21, llevat de causa de força
major, i/o dies festius locals i dies de lliure disposició de les escoles de Sant Fost de Campsentelles.
2.2.- És obligatòria la presència d’un/a monitor/a de transport escolar per vehicle durant la prestació del
servei.
2.3.- El servei consistirà en la recollida dels/de les estudiants (un màxim de 48) en les parades
determinades per l’Ajuntament (amb un màxim de 15 km de recorregut per trajecte) en els veïnatges
objecte del contracte i el seu transport a l’IES Alba del Vallès, en un únic viatge diari pel matí, i el seu retorn
de tornada a les esmentades parades.
2.3.1 El servei serà efectuat per dos vehicles amb dues rutes diferenciades tal com s’especifica al
punt 2.3 d’aquest plec.
2.4.- El servei es durà a terme d’acord amb la proposta de rutes i parades que l’Ajuntament elabori en
funció de les necessitats d’escolarització que tinguin per al curs corresponent, amb un màxim de 12
parades i de 15 km per viatge .
2.5.- Freqüència i horaris
El servei s’inicia diàriament a les 07:10h del matí en la primera parada i finalitza a las 7:50h a l’IES.
El viatge de tornada s’inicia a les 14:45h i finalitzarà abans de les 15:30h, amb un total màxim de 30 km
diaris per vehicle.
A efectes purament indicatius l’/la adjudicatari/a o l’ens contractant podrà consultar amb els Serveis tècnics
municipals la relació i mapa de parades i horaris actuals.
El servei serà especial en el seu horari els dies que el centre educatiu estableixi com a horari reduït.
2.6.- L’/Els autocar/s recollirà/n els/les alumnes a les parades establertes com a punts d’origen i els
portaran fins a l’entrada del recinte escolar, de manera que es trobin en el centre docent al començament
de la jornada escolar i segons l’horari que s’hagi establert en la ruta.
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Un cop finalitzada la jornada, es transportaran els/les alumnes des del centre escolar fins a les parades
d’origen. S’ha de tenir en compte que, en el moment de la recollida dels/les alumnes en el centre escolar, hi
haurà un marge d’espera de 10 minuts en cas que no hi siguin tots els/les alumnes a transportar. Passats
els 10 minuts, s’iniciarà el recorregut de tornada, prèvia comunicació per part del/la monitor/a de transport
escolar als responsables del centre.
2.7.- A les parades del recorregut només es farà la pujada i/o baixada dels/les alumnes sense esperes
determinades a cada parada.
2.8.- Els/Les conductors/es s’haurà de coordinar diàriament amb els/les monitors/es de transport escolar
per a una correcta prestació del servei durant el període de vigència del contracte. Es facilitarà, per tant, la
càrrega i descàrrega del/la monitor/a de transport escolar al principi i al final de la ruta, o bé en la parada
d’inici de l’itinerari o bé en alguna parada propera a la xarxa de transport públic que hagi estat consensuada
prèviament, un cop finalitzada la ruta.
2.9.- L’/la adjudicatari/a o l’ens contractant haurà d’adaptar el servei de transport escolar als horaris de les
jornades especials i/o intensives, quan s’escaigui, de març a juny sense que això suposi variació econòmica
en el contracte.
2.10.- El nombre de places es determinarà a principi de cada curs escolar, amb un màxim de 48 places en
total, per la qual cosa l’/la adjudicatari/a o l’ens contractant haurà d’acceptar el transport diari de tots els/les
alumnes que efectivament tinguin dret al servei.
2.11.- Les parades del/s vehicle/s s’efectuaran únicament en els punts proposats per l’Ajuntament. L’/la
adjudicatari/a o l’ens contractant podrà proposar variacions o millores de les parades establertes per
dificultats tècniques o per estar mal senyalitzades. En qualsevol cas, l’emplaçament de les parades ha de
garantir que la baixada o pujada dels/de les alumnes es pugui efectuar amb total seguretat i que la
circulació general de la zona no posi en perill la seguretat dels/les alumnes.
2.12.- Pel que fa al conductor/a, a més de les prescripcions derivades del Codi de Circulació, del Reial
Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, i d’altres
normes en matèria de transport públic de viatgers, observarà les següents mesures de seguretat:












Mantenir, en tot moment, una velocitat de conducció moderada.
No accionar els dispositius d’obertura de les portes fins que el vehicle es trobi totalment parat.
Evitar les maniobres de marxa enrere en els punts de recollida i baixada dels/les alumnes.
Abans d’engegar, assegurar-se que les portes romanguin tancades, que tots els/les alumnes
estiguin asseguts i que cap altre alumne es trobi dins del seu camp de maniobra o intenti creuar
davant del vehicle.
Actuar de manera respectuosa amb els usuaris i llurs familiars o tutors, informant de qualsevol
incident al/la monitor/a de transport escolar del servei de transport escolar.
Conèixer els mecanismes de seguretat del vehicle.
Conèixer perfectament la ruta que hagi d’efectuar.
Respectar diàriament la puntualitat de recollida dels usuaris en cada una de les parades de la ruta.
Realitzar la formació continuada que li ofereixi l’/la adjudicatari/a o l’ens contractant per adequar el
seu coneixement a les exigències necessàries pel bon desenvolupament del transport escolar.
Realitzar totes aquelles tasques que se li encomanin per instrucció de l’òrgan contractant a fi
d’assegurar la qualitat de la prestació del servei.
Realitzar el servei d’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de conductors de serveis
públics de transport.
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2.13.- L’/la adjudicatari/a o l’ens contractant haurà d’incorporar els/les monitors/es de transport escolar a
l’autocar, segons marca la legislació vigent (article 8 Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions
de seguretat en el transport escolar i de menors i normes d’aplicació). Les funcions del monitor/a de
transport escolar són les determinades per la normativa vigent i, en tot cas,adoptaran les mesures possibles
per tal que el transport es desenvolupi en un clima de normalitat i seguretat.
A més, tindrà en compte els següents aspectes:
















Conèixer els mecanismes de seguretat dels vehicles.
Ocupar plaça prop de la porta de servei central o posterior del vehicle. Els acompanyants no podran
anar mai en els primeres files o al costat del conductor de l’autobús.
Conèixer perfectament la ruta que hagi d’efectuar.
Conèixer la normativa de funcionament del transport escolar .
Controlar l’accés diari dels/les alumnes a transportar, així com les persones autoritzades per la
recepció de cada alumne a les parades.
Informar a l’Ajuntament dels/les alumnes que no fan ús del servei.
Actuar amb respecte davant les persones usuàries del servei, de llurs familiars o tutors davant els
òrgans de direcció del centre escolar.
Adoptar totes les mesures possibles per tal que el transport es desenvolupi en un clima de
normalitat i seguretat.
Tenir coneixement del Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el
transport escolar i de menors
Tenir coneixement sobre situacions d’urgència i evacuació del vehicle davant situacions de perill
Tenir coneixements sobre seguretat activa i passiva en els transports escolars
Tenir coneixements sobre educació vial
Tenir habilitats comunicatives i socials i sobre animació sociocultural
Tenir coneixements sobre primers auxilis i primers auxilis a menors
El servei no es limita al recorregut de l’autobús, sinó que comença en el mateix moment en el que
els/les alumnes surten de les aules i acaba quan el/la darrer/a alumne està amb els seus familiars
i/o tutors/es legals.

2.14.- L’/la adjudicatari/a o l’ens contractant assumeix la responsabilitat civil i/o patrimonial, i les obligacions
jurídiques i fiscals que es deriven del compliment o incompliment contractual, així com les que siguin
conseqüència del funcionament normal o anormal del servei.
2.15.- Clàusula d’inserció laboral de persones en exclusió social.
Constitueix un requisit de capacitat necessari per participar en la licitació que les empreses acreditin que la
contractació del monitor/a de transport escolar és d’una persona en situació d’exclusió social. Es
considerarà que la persona està en una situació de risc d’exclusió social quan sigui aturat/da de llarga
estada i/o tingui dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari. En qualsevol cas,
aquesta persona haurà d’estar inclosa en algun dels col·lectius següents:






Persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
Joves majors de divuit anys i menors de trenta en atur.
Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania, però que es trobin, segons el
parer dels serveis socials competent, en situació de risc d’exclusió.
Aturats/des de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
Persones reconegudes per la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per
regular les empreses d’inserció sociolaboral.
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Serà causa específica de resolució del contracte l’ incompliment de les obligacions previstes en aquesta
clàusula així com la falta de la seva acreditació per part de l’empresa.
3.- OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES
3.1.- L’empresa resta obligada a complir en tot moment els requisits legals vigents en matèria de seguretat i
higiene laboral.
3.2.- Quant als vehicles:
3.2.1.- Els vehicles que han de prestar el servei objecte del contracte haurà de complir tots aquells
requisits legals que exigeixen les disposicions vigents en la matèria.
3.2.2.- Per a la realització del servei, el concessionari haurà de disposar de dos vehicles necessaris
per a donar cobertura a les rutes i al nombre total d’alumnes a transportar. Els vehicles hauran de
ser adequats al nombre i característiques dels usuaris.
Donades les característiques del recorregut els vehicles no podran superar els 10,5 metres.
3.2.3.- Documentació dels vehicles a disposició del servei:
L’empresa adjudicatària haurà de comunicar a l’òrgan contractant les referències tècniques dels
vehicles destinats al servei, adjuntant-hi aquelles relatives als vehicles suplents, especificades en el
plec administratiu, així com la documentació que l’Ajuntament li pugui requerir.
3.2.4.- Els distintius dels vehicles:
a) Els vehicles destinats al servei de transport escolar objecte d’aquest plec, portaran de forma
ben visible el distintiu de “TRANSPORT ESCOLAR” durant el temps que efectuï l’esmenta’t
servei, d’acord amb el Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el
transport escolar i de menors.
b) Els vehicles destinats al servei de transport escolar objecte d’aquest plec, portaran de forma
ben visible el distintiu de “SANT FOST EDUCACIÓ” i “AJUNTAMENT DE SANT FOST” durant
el temps que efectuï l’esmenta’t servei i segons els models que, a tal efecte, facilitarà
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
3.2.5.- L’/la adjudicatari/a o l’ens contractant del servei està obligat a mantenir el/els vehicle/s en
perfecte estat de conservació i neteja, així com a substituir, quan sigui necessari, aquell/s vehicle/s
que per problemes aliens als usuaris posin en perill el bon funcionament del servei.
3.3.- Els/les conductors/es:
3.3.1.- Els/les conductors/es destinats al servei hauran de tenir el permís de conduir de la classe
que correspongui. Així mateix, hauran d’acomplir tot allò que disposi la legislació vigent en la
matèria que sigui de la seva competència.
3.3.2.- El contractista s’obliga a procedir a la immediata substitució dels/de les conductors/es que
no actuïn adequadament i quan així ho demani l’òrgan contractant.
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3.4.- El/la monitor/a de transport escolar (els acompanyants):
3.4.1.- El/la monitor/a de transport escolar haurà de tenir el perfil d’una persona major d’edat, que
no es trobi afectada per alguna discapacitat física o mental o legal que la inhabiliti per l’atenció de
menors durant el viatge, i que conegui les funcions que dicti la normativa vigent i aquest plec de
clàusules.
3.4.2.- Hauran de portar l’armilla refractant en el servei diari, segons marca la normativa de trànsit,
alhora que hauran d’anar acreditats amb el distintiu corresponent, a fi efecte que els usuaris,
familiars, inspectors, personal del centre escolar, cossos de seguretat... els puguin identificar
fàcilment.
3.4.3.- Tanmateix, el/la monitor/a de transport escolar, portarà de forma ben visible el distintiu (a la
roba o uniformitat) de “SANT FOST EDUCACIÓ” i “AJUNTAMENT DE SANT FOST” durant el
temps que efectuï l’esmenta’t servei i segons els models que, a tal efecte, facilitarà l’Ajuntament de
Sant Fost de Campsentelles.
3.4.4.- No obstant això, l’/la adjudicatari/a o l’ens contractant hauran d’acreditar la idoneïtat del/la
monitor/a de transport escolar de cada servei, mitjançant la presentació d’una declaració jurada a la
qual haurà d’adjuntar:







Nom i cognom dels acompanyants
DNI
Estudis realitzats
Experiència laboral en el transport escolar ordinari o d’educació especial.
Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes
contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans
Compliment de la clàusula social establerta a la clàusula 2.15

Aquesta declaració jurada haurà de ser actualitzada, en cas que el contractista incorpori nou
personal.
3.4.5.- El contractista s’obligarà, a més, a procedir a la immediata substitució del/la monitor/a de
transport escolar que no actuï adequadament i quan així ho demani l’òrgan contractant.
3.4.6.- En qualsevol cas, el contractista carregarà i descarregarà el/la monitor/a de transport escolar
a la parada que acordin per tal de facilitar la prestació de les rutes.

4.- CONTROL DE QUALITAT
L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles es reserva el dret d’exigir o demanar qualsevol informe relatiu
a la ruta escolar, horaris, serveis, personal adscrit al servei per millorar la qualitat del servei de transport
escolar.
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