PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
MONITORATGE DE TRANSPORT ESCOLAR EN LINIA URBANA A VIC.
1.-OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte del present contracte promogut pel Consell Comarcal d’Osona la
contractació d’un:
“Servei públic de monitoratge pel transport escolar en línia urbana a Vic”
2.-CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Acompanyament als alumnes de transport escolar en la ruta urbana de Vic fins
l’”Escola La Sínia”, que té les següents parades: La Guia, Av.Països Catalans (Font
St.Pere), c.Montserrat, Rambla Passeig, Plaça Sta.Clara, Estació d’Autobusos, Av.
Països Catalans (c.de les Flors) i La Sínia.
Durant el curs actual 2018-19, el servei ha tingut una mitjana de 10 alumnes durant
el curs.
El servei es presta durant el dia, de dilluns a divendres els dies lectius, un trajecte
d’anada al matí i un trajecte de tornada a la tarda. Es comptabilitza un total de 178
dies per curs, de setembre a juny, segons calendari escolar aprovat per
Departament d’Educació de la Generalitat.
El contractista s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari, que assumeix la
responsabilitat civil i/o patrimonial, i les obligacions fiscals que es deriven del
compliment o incompliment contractual
El contractista s’obliga a procedir a la immediata substitució dels acompanyants que
no actuïn adequadament i quan així ho demani l’òrgan contractant. En tot cas,
l’empresa adjudicatària respon davant del Consell Comarcal d’Osona de l’actuació
dels/les monitors/es acompanyants.
3.-RECURSOS HUMANS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

2 monitors, a subrogar, durant tot el servei. Han de ser persones idònies, majors
d’edat. En funció del volum o de les necessitats que presentin els/les alumnes que
utilitzen el servei, aquesta ràtio pot ser modificada.
- Pel que fa a la seva titulació, han d’acreditar estar en possessió del títol de monitor
d’activitats en el lleure infantil i juvenil i/o tenir una experiència contrastada en la
mateixa activitat, i formació acreditada en primers auxilis. L’adjudicatari lliurarà al
Consell Comarcal d’Osona una relació nominal dels/les monitors/es

acompanyaments, amb la seva formació i telèfons de contacte. Quan es produeixi
una variació s’actualitzarà la relació.
- És preferible contractar una sola persona pels serveis de matí i tarda d’una mateixa
ruta. En cas que això no sigui possible caldrà establir la màxima coordinació entre
les dues persones.
- Hauran d’estar a bord del vehicle en els casos en què la seva presència sigui
obligatòria, requisit sense el qual no es podrà dur a terme el servei llevat que la
manca del transport signifiqués un risc més elevat per als menors. El concessionari,
en qualsevol cas, és el responsable del compliment d’aquest requisit.
-Hauran de portar l’armilla refractant que marca la normativa de trànsit i hauran
d’anar degudament acreditats amb el distintiu corresponent a fi i efecte que els/les
alumnes usuaris/àries, els familiars, inspectors/es, personal del centre educatiu
cossos de seguretat, etc. els/les puguin identificar fàcilment.
-L’empresa adjudicatària facilitarà l’assistència dels acompanyants a les sessions de
coordinació convocades pel Consell Comarcal.
4.-FUNCIONS DEL PERSONAL

Les funcions dels monitors/es acompanyants del transport escolar són les que venen
determinades al Decret 161/1996, de 14 de maig. I també a l’article 17 del reglament
Comarcal d’ús del dels serveis de transport escolar i menjador de la comarca. A més
de les funcions que marca la normativa vigent, hauran de complir amb es següents
aspectes:
-Conèixer i fer complir als usuaris el Reglament Comarcal d’ús dels serveis de
transport escolar i menjador de la comarca d’Osona aprovat pel Ple del Consell
Comarcal en sessió de data 15 de març de 2000 i publicat al BOP núm.173 de 20 de
juliol de 2000 i tota la normativa que aprovi el Consell Comarcal durant el transcurs
de l'adjudicació.
-Conèixer la ruta que els pertoqui efectuar.
-Ocupar plaça a prop de la porta de servei central o posterior del vehicle. Els/les
monitors/es acompanyants no podran anar mai en les primeres files o al costat del
conductor de l’autobús.
-Vetllar per tenir sempre actualitzat el llistat d’alumnes a transportar, així com les
persones autoritzades per la recepció de cada alumne/a a les parades.
-Portar el control diari dels/les alumnes trsnportats7des i informar al Consell
Comarcal dels/les alumnes que no fan ús del servei de transport.

-Els/les monitors/es han de portar en cada viatge el full de seguiment d’assistència
segons el model oficial aprovat pel Consell Comarcal d’Osona, i l’han d’emplenar i
signar per tal de deixar constància dels alumnes que han fet ús del servei i dels que
no n’han fet ús.
-En arribar al centre, cada matí els/les monitors/es ha de lliurar a la consergeria els
fulls de seguiment corresponents del viatge que acaba de fer i el de tornada del dia
lectiu anterior.
-Actuar amb respecte davant els usuaris del servei, de llurs familiars o tutors, del
conductor, del supervisor i dels òrgans de direcció del centre escolar.
-Mantenir la màxima coordinació amb els equips directius dels centres, d’acord amb
les directrius que estableixi el Consell Comarcal d’Osona.
-Mantenir una correcta coordinació amb la resta d’operadors que intervenen en el
servei, d’acord amb les directrius que estableixi el Consell Comarcal d’Osona.
-Conèixer el funcionament dels mecanismes de seguretat del vehicle.
-Vetllar per l’ordre i el comportament dels seus usuaris durant el trajecte. Adoptar les
mesures necessàries i possibles per tal que el transport es desenvolupi en un clima
de normalitat i seguretat. Caldrà vetllar per tal que l’alumnat pugi i baixi del vehicle
de forma ordenada, sense donar empentes ni cridar; que durant el trajecte estiguin
asseguts correctament al lloc que els pertoca amb el cinturó de seguretat cordat, que
no s’aixequin del seient ni es quedin al passadís fins que el vehicle estigui aturat del
tot, que respectin el material i mobiliari del vehicle i que no es consumeixi cap
aliment ni beguda, ni es fumi, dins el vehicle.
-Comprovar que tots els alumnes ocupen el seu seient abans d’iniciar-se el trajecte
d’anada o tornada. A continuació, comunicarà al conductor del vehicle aquesta
circumstància per tal de poder iniciar el trajecte.
-Tenir cura dels menors durant el transport i en les operacions d’accés i
abandonament del vehicle. Ajudar els usuaris de menys edat i/o amb dificultats
motrius a pujar i baixar del vehicle.
-Tenir cura de la recollida (recepció a la sortida del centre escolar) i
l'acompanyament dels alumnes d’educació infantil i primària des de i fins a la porta
del recinte escolar.
-Tenir cura que els/les alumnes usuaris/àries del servei baixin a la parada que els
correspon i assegurar-se que la persona adulta que el/la/s recull està autoritzada. Si
algun/a/s/es alumne/a/es no és recollit/da/s/es, passat un temps d’espera prudencial
i un cop efectuada la trucada al telèfon de contacte indicat, se’l posarà a disposició

dels cossos i forces de seguretat, sens perjudici que donada la seva edat i amb
l’autorització expressa dels pares o tutors legals, no sigui necessari aquest requisit.
-Davant de qualsevol incident ocorregut durant el servei, actuar segons el que marca
la normativa actual publicada en aquesta matèria, mantenir el contacte amb la
direcció del centre per tal de resoldre els temes puntuals derivats del transport
dels/les alumnes usuaris/àries i per informar de les incidències esdevingudes al llarg
del trajecte.
-Tenir cura dels/les menors durant el trajecte i durant les operacions d’accés i
d’abandonament del vehicle, assegurant-se que tots els/les alumnes són els/les que
corresponen aquella ruta i/o itinerari, especialment durant el retorn del centre
educatiu.
-No deixar desatès/a a cap alumne.
-Vetllar pel compliment dels horaris establerts en les diferents parades.
-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 la formació continuada que li ofereixi el contractista o l’ens contractant, per
adequar el seu coneixement a les exigències necessàries pel bon funcionament del
transport escolar.
5.-TERMINI D’EXECUCIÓ
El contracte serà per l’any 2021, prorrogables per l’any 2022 i l’any 2023 .
6.-SEGUIMENT DELS TREBALLS

Els/les monitors/es acompanyants hauran d’assistir a les reunions de coordinació i
seguiment que siguin convocades, i implementar les dades amb la periodicitat que
s’estipuli a l’aplicatiu per al seguiment diari del servei.

El/la Tècnic/a del servei d’Educació

