EXP. NÚM. CS 83/21
LOT 2 - LT-A-3
R E U N I T S:
D'una part,
L’Ilꞏlm. Sr. Eloi Hernàndez i Mosella que actua en nom i representació del Consell
Comarcal del Bages, en la seva qualitat de president, assistit per la secretària del Consell
Comarcal que dóna fe.
I de l'altra,
El Sr. Ramon Sagalés Orteu que obra en nom i representació legítima de l'entitat
mercantil, "Transbages, SL", amb NIF B-60726627, domiciliada a Barcelona, Plaça
Tetuan, núm. 30 entresol primera, per poders que es troben a l'expedient.
M A N I F E S T E N:
I.- Que per decret de presidència núm. 602/21, de 2 de novembre, es va aprovar
l’expedient de licitació del servei escolar de transport adaptat amb servei d’acompanyant
adreçat a les persones amb mobilitat reduïda que necessiten ser desplaçades als centres
d’educació especial o altres centres d’atenció especialitzada tals com centres
ocupacionals o centres de dia, a la comarca del Bages pel curs 2021/22 i prorrogable
anualment pels cursos 2022/23 i 2023/24, LOT 2 - LT-A-3.
II.- Que per aquesta resolució es va convocar el procediment obert harmonitzat que es va
anunciar en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Bages (www.ccbages.cat) i
en el Diari Oficial de la Unió Europea de data 8 de novembre de 2021.
III.- Que en data 9 de desembre de 2021 es va realitzar l’acte de constitució de la mesa de
contractació i d’obertura del sobre A, acordant-se admetre als contractistes presentats:
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IV.- Que en data 13 de desembre de 2021 es va procedir a l’obertura de les pliques
presentades – SOBRE B, acordant-se elevar proposta en relació del LOT 2 - LT-A-3 a
favor de la següent empresa:
TRANSBAGES, SL – NIF B60726627
PREU DIARI
PREU DIARI
LOT
TRANSPORT
ACOMPANYANT
(exempt IVA)
(exempt IVA)
LOT 2 LT-A-3
222,24 €
43,58 €

PREU DIARI
(exempt IVA)

PREU CURS
(IVA inclòs)

265,82 €

47.581,78 €

V.- Que per Decret de Presidència núm. 691/21, de 16 de desembre, es va realitzar el
requeriment a l’empresa Transbages, SL d’acord amb el fet que és l’empresa que va
presentar la millor oferta qualitat-preu al procediment obert per a l’adjudicació del
contracte, en relació al LOT 2 - LT-A-3 i aquest ha estat acomplert en tots els seus
extrems, d’acord amb la documentació que figura en l’expedient administratiu.
VI.- Que per Decret de Presidència núm. 14/22, de 17 de gener, s’ha adjudicat el
contracte del servei escolar de transport adaptat amb servei d’acompanyant adreçat a les
persones amb mobilitat reduïda que necessiten ser desplaçades als centres d’educació
especial o altres centres d’atenció especialitzada tals com centres ocupacionals o centres
de dia, a la comarca del Bages pel curs 2021/22 i prorrogable anualment pels cursos
2022/23 i 2023/24, en relació al LOT 2 - LT-A-3, a l’empresa Transbages, SL (CIF
B60726627), amb efectes des del dia 14 de febrer de 2022:
TRANSBAGES, SL – NIF B60726627
PREU DIARI
PREU DIARI
LOT
TRANSPORT
ACOMPANYANT
(exempt IVA)
(exempt IVA)
LOT 2 LT-A-3
222,24 €
43,58 €

PREU DIARI
(exempt IVA)

PREU CURS
(IVA inclòs)

265,82 €

47.581,78 €

VII.- Que l’empresa Transbages, SL, ha dipositat la garantia definitiva mitjançant contracte
d’assegurança de caució per un import de 2.379,09 € i consta en la Tresoreria del Consell
Comarcal.
VIII.- Que en compliment del que disposa l’article 153.6 de la de la 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 (en endavant LCSP), no es pot procedir a l’execució del contracte
amb caràcter previ a la seva formalització.
I, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat i donant compliment al mandat legal de
formalització dels contractes administratius, atorguen les següents
C L À U S U L E S:
PRIMERA.- El Consell Comarcal del Bages adjudica el contracte del servei escolar de
transport adaptat amb servei d’acompanyant adreçat a les persones amb mobilitat reduïda
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que necessiten ser desplaçades als centres d’educació especial o altres centres d’atenció
especialitzada tals com centres ocupacionals o centres de dia, a la comarca del Bages pel
curs 2021/22 i prorrogable anualment pels cursos 2022/23 i 2023/24, en relació al LOT 2 LT-A-3, a , a l’empresa Transbages, SL (CIF B60726627), amb efectes des del dia 14 de
febrer de 2022:
TRANSBAGES, SL – NIF B60726627
PREU DIARI
PREU DIARI
LOT
TRANSPORT
ACOMPANYANT
(exempt IVA)
(exempt IVA)
LOT 2 LT-A-3
222,24 €
43,58 €

PREU DIARI
(exempt IVA)

PREU CURS
(IVA inclòs)

265,82 €

47.581,78 €

SEGONA.- L’entitat mercantil Transbages, SL, accepta l'adjudicació i s'obliga a la
prestació del servei, durant tot el període contractual, amb estricte subjecció al Plec de
Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques, que regulen el
contracte, incorporats com annexes núm. 1 i núm. 2 a la signatura d’aquest contracte.
L’empresa contractista té l’obligació de complir, durant tot el període d’execució del
contracte, les normes i condicions que fixa el conveni colꞏlectiu aplicable (article 35.1.n de
la Llei 9/2017).
TERCERA.- El present contracte s'atorga a risc i ventura de l'adjudicatari que assumeix
totes les responsabilitats civils, fiscals i laborals que es derivin de la prestació del servei i
del compliment o incompliment del règim d'obligacions del contracte.
Llegit el present contracte, a un sol efecte, els atorgants el ratifiquen i signen, juntament
amb la secretària del Consell Comarcal, que dóna fe de l'atorgament.
El President

El Contractista

Dono fe,
La Secretària
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Aprovat per decret de
presidència núm. 602/2021
02-11-2021

ANNEX NÚM. 1 DEL CONTRACTE

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA
LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
ADAPTAT A LA COMARCA DELS BAGES PEL 2021/22 I PRORROGABLE

PEL CURS 2022/23 I 2023/24
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Clàusula 1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del servei escolar de transport adaptat amb servei
d’acompanyant adreçat a les persones amb mobilitat reduïda que necessiten ser
desplaçades als centres d’educació especial o altres centres d’atenció especialitzada tals
com centres ocupacionals o centres de dia, a la comarca del Bages pel curs 2021/22 i
prorrogable anualment pels cursos 2022/23 i 2023/24. Aquest transport haurà de traslladar,
per tant, a persones amb cadira de rodes o persones que, tot i requerir butaca, tenen
dificultats de mobilitat.
L’objectiu principal del servei de transport consistirà en recollir-les i traslladar-les des de les
diferents parades d’origen, properes als domicilis dels usuaris, fins als centres educatius o
d’atenció especialitzada que s’indiquen en els annexos i a l’inrevés pel que fa al trajecte de
tornada des dels centres fins als seus domicilis. Algunes línies a part de transportar alumnes
en edat escolar també caldrà transportar adults que es desplacin a centres d’ocupació o
centres de dia.
Aquest contracte és divideix en els següents lots:

LOT

MUNICIPI CENTRE
EDUCATIU

LÍNIA

CENTRE EDUCATIU

1

Manresa i Santpedor

LT-A-2

AIS Puigberenguer
CEE Jeroni de Moragas

2

Santpedor i Sant
Fruitós de Bages

LT-A-3

CEE Jeroni de Moragas

3

Santpedor

LT-A-4

CEE Jeroni de Moragas

Castellcir - Moià - Navarcles Santpedor

Transport
adaptat (*2)

4

Santpedor

LT-A-6

CEE Jeroni de Moragas

Manresa - Santpedor

Transport
adaptat (*1)

ITINERARI APROXIMAT
Súria - Sant Joan de
Vilatorrada - Manresa Santpedor
Monistrol de Montserrat Castellbell i el Vilar - Manresa
- Santpedor - Sant Fruitós de
Bages

TIPUS DE
VEHICLE (*)
Transport
adaptat (*1)
Transport
adaptat (*1)

(*1) Els vehicles de transport adaptat, d’acord amb la clàusula 4 del PPT, hauran de poder
transportar necessàriament qualsevol d’aquestes combinacions:
1 PMR + 10 butaques (PMR= Plaça de mobilitat reduïda i equival a cadira de rodes)
2 PMR + 8 butaques
3 PMR + 4 butaques
4 PMR + 2 butaques
(*2) El vehicle de transport adaptat del servei LT-A-4 d’acord amb la clàusula 4 del PPT,
haurà de poder transportar necessàriament qualsevol d’aquestes combinacions
diferenciades per les particulars d’aquesta ruta – per distància recorreguda i per volum de
població dels municipis vinculada a la configuració d’aquesta ruta:
1 PMR + 12 butaques
2 PMR + 12 butaques
3 PMR + 10 butaques
4 PMR + 6 butaques
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5 PMR + 4 butaques
El detall de la informació de cada línia pel que fa als horaris, itineraris, etc. està relacionat a
les fitxes d’explotació dels annexos del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta
licitació.
En la present licitació s’ha fet una divisió en lots on cada línia correspon a un lot per tal de
facilitar la concurrència d’empreses licitadores sense que això perjudiqui la coherència del
servei.
Els licitadors poden presentar oferta a un, a alguns o a tots els lots com els permeti la
seva solvència econòmica i tècnica, de conformitat amb el que estableix l’article 67.5 del
Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i per l’article 99.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
Clàusula 2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten
en el PPT. És procedeix a la seva externalització atès la manca d’elements materials i
personals suficients i propis del Consell Comarcal per poder-ho duu a terme d’acord amb
l’informe que consta en l’expedient administratiu.
Clàusula 3. Règim jurídic del contracte
D’acord amb el que disposa l’article 17 del 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, es
tipifica el present contracte com un contracte administratiu de serveis.
El contracte es regeix per aquest plec de clàusules administratives (PCAP) i pel PPT, 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 (LCSP).
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 públiques 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).
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e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
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.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
De conformitat amb el que estableix l’article 19 en relació amb el 22 de la LCSP, el contracte
està subjecte a regulació harmonitzada.
Clàusula 4. Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del vocabulari
comú de Contractes Codi CPV (vocabulari comú de contractes públics)
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és: 60130000-8 (Serveis especials de transport de passatgers per
carretera).
Clàusula 5. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte
Pel que fa a la justificació del preu i el desglossament de costos que requereix l’art. 100 de
la LCSP, els costos de les línies s’han calculat seguint els paràmetres de l’estudi de costos,
corresponent a l’any 2020, de l’Observatori de Costos del Transport Discrecional de Viatgers
a Catalunya de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i
que queden desglossats de la següent manera.
D’acord amb l’article 20.15 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, del Impost sobre el Valor
Afegit el transport de malalts o ferits en ambulàncies o vehicles especialment adaptat per
fer-ho està exempt d’IVA.
S’han determinat en el càlcul de preus dos costos directes fixes, el del personal de
conducció i els costos fixes atribuïbles al vehicle. En el primer paràmetre s’ha tingut en
compte uns costos de 20,30 euros/hora de conducció i en el segon de 11,07 euros/hora de
vehicle desglossat de la següent manera:
COSTOS DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓ
(sense dietes)
hores conveni 1.770
Salari i plusos

24.874,87 €
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SS (empresa)

8.706,20 €

TOTAL

35.931,75 €

PREU HORA CALCULAT

20,30 €

COSTOS FIXOS ATRIBUÏBLES AL VEHICLE
Hores any Vehicle 1.770
Amortització

12.075,20 €

Despeses financeres

1.403,98 €

Assegurances

5.485,28 €

Fiscalitat

630,32 €

Costos Fixos Totals anual (CFT)

19.594,78 €

PREU HORA CALCULAT

11,07 €

I els següents costos directes variables atribuïbles al vehicle:
COSTOS VARIABLES ATRIBUÏBLES AL VEHICLE
Combustibles

0,320 €

/km

Pneumàtics

0,041 €

/km

Manteniment i reparacions

0,143 €

/km

TOTAL

0,504 €

/km

La combinació dels costos directes fixes a raó de 0,504 euros/minut i els variables a raó de
0,52 euros/km dona lloc a la següent matriu per calcular els costos directes de cada una de
les línies segons temps i distància:
(km) / (min)

fins a 20 min

entre 20 i 35
min

entre 35 i 54 min

Superior a 54

fins a 15 km

22 €

32,83 €

46,55 €

61,71

entre 15 i 25 km

27,05 €

37,87 €

51,59 €

66,75

entre 25 i 30 km

29,72 €

40,55 €

54,26 €

69,42

Superior a 30

42,17 €

53

66,72

81,88

Sobre aquesta matriu s’hi apliquen les següents compensacions de 8,24 euros en concepte
de parades, distància i temps i 3,61 euros en concepte de preparació de vehicle. Un cop
aplicades aquestes dues compensació el preu final dels costos directes segons temps i
distància és el següent:
(km) / (min)

fins a 20 min

entre 20 i 35
min

entre 35 i 54 min

Superior a 54

fins a 15 km

33,85 €

44,68 €

58,40 €

73,56 €

entre 15 i 25 km

38,90 €

49,72 €

63,44 €

78,60 €
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entre 25 i 30 km

41,57 €

52,40 €

66,11 €

81,27 €

Superior a 30

54,02 €

64,85 €

78,57 €

93,73 €

COSTOS INDIRECTES (s/IVA)
Els costos indirectes que s’apliquen a totes les rutes són del 6% sobre el cost de les
despeses directes i un benefici industrial del 13%.
Respecte als costos dels i les acompanyants s’han calculat en bases a 14,58 €/hora (sense
IVA) d’acord amb l’Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, per la que es desenvolupen les
normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció del cessament
d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per l’exercici 2019 i que
mitjançant el RD 18/2019, de 27 de desembre, es va prorrogar per l’exercici 2020:
Salari anual jornada
completa

15.868,39
Atur Fixes
Atur Temporal
Fons garantia salarial
Formació professional
Contingències comuns
Contingències professionals

5,50%
6,70%
0,20%
0,60%
23,60%
3%

Total
Despeses indirectes
Total
Hores anuals segons conveni
Preu hora sense despesa
Preu hora amb despesa

16,1%

0,00 €
1.063,18 €
31,74 €
95,21 €
3.744,94 €
476,05 €
21.279,51 €
3.426,00 €
24.705,51 €

1695
12,55 €
14,58 €

El conveni aplicable al servei és el conveni de treball per al sector del lleure educatiu i
sociocultural de Catalunya, ja que es tracta d’una activitat específicament i principal de
prestació d’un servei de lleure educatiu i sociocultural, en activitats complementàries a
l’educació formal, com ho és en aquest cas el servei de transport escolar.
El càlcul d’hores per línia de transport s’ha fet seguint criteris de temps en funció dels
següents paràmetres:
Fins a 30 minuts de trajecte: 1 hora de monitoratge per expedició
Entre 30 i 45 minuts de trajecte: 1,25 hores de monitoratge per expedició
Entre 45 i 60 minuts de trajecte: 1,5 hores de monitoratge per expedició
Més de 60 minuts de trajecte: 1,75 hores de monitoratge per expedició
En el càlcul del minuts de cada trajecte s’ha tingut en compte el temps efectiu de transport i
de parades de cada una de les línies.
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En aquest contracte, sense incloure les pròrrogues, s’han previst 122 dies dels LOTS 1 i 3 i
96 dies dels LOTS 2 i 4 pel 2022 que tindran efecte entre febrer i juliol de 2022. No obstant,
l’import total del contracte serà aquell que correspongui als dies realment executats d’acord
al preu adjudicat. El Consell Comarcal del Bages no s’obliga a exhaurir l’import màxim de
licitació.
Els preus detallats per lot i línia són els següents:

Lot

Línia

Nº de
servei
s
diaris

Preu diari
Transport

Hores
diàries
acompa
nyant

Preu diari
acompanyant

Dies per curs
escolar (*)

Preu diari
(exempt iva)

Preu curs
(exempt iva)

1

LT-A-2

2

223,08 €

2,5

36,45 €

218

259,53 €

56.577,54 €

2

LT-A-3

2

223,08 €

3

43,74 €

179

266,82 €

47.760,78 €

3

LT-A-4

2

290,00 €

3,5

51,03 €

218

341,03 €

74.344,54 €

4

LT-A-6

2

106,34 €

2,5

36,45 €

179

135,50 €

24.254,50 €

(*) Es comptabilitzen 179 dies lectius per curs escolar. En el cas dels lots 1 i 3 se’n
comptabilitzen 218 perquè s’han de transportar adults a centres de dia i ocupacionals.
El detall del càlcul dels preus per a cadascuna de les rutes s’estableix en les fitxes
d’explotació de l’annex del Plec de Prescripcions Tècniques.
Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte i anirà amb càrrec les
partides pressupostàries següents:
ANY

PROGRAMA

ECONÒMIC

PRESSUPOST NET

% IVA

IMPORT TOTAL

2022

223

3260

186.891,28 €

exempt

186.891,28 €

2023

223

3260

202.937,36 €

exempt

202.937,36 €

2024

223

3260

127.937,12 €

exempt

127.937,12 €

El valor estimat del contracte (VEC) és de 517.765,76 € sense incloure l'Impost sobre el
Valor Afegit d’acord amb la vigència del contracte.
Aquest contracte comporta una despesa que compromet exercicis pressupostaris futurs, per
tant la seva contractació resta sotmesa a l’existència de crèdit suficient i adequat per què a
cada exercici s’autoritzi en el pressupost comarcal, així com a la delegació de competències
de la Generalitat de Catalunya.
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Clàusula 6. Termini de durada del contracte
El termini de durada del contracte és de l’1 de febrer del 2022, o de la data en què es
formalitzi el contracte, al 31 de juliol del 2022, excepte festius i vacances previstes en el
calendari escolar. Aquestes dates podran canviar en funció de les dates d’inici i fi de curs
que determini el Departament d’Educació i serà obligació de l’empresa adjudicatària
adaptar-se al calendari escolar dictat pel Departament. Es preveuen dues pròrrogues
anuals, per al curs 2022/23 i 2023/24.
En cas de finalització del contracte, el contractista vindrà obligat a continuar la prestació del
servei fins a la nova adjudicació, en compliment de l’article 29.4 de la LCSP, sense
modificar les condicions del contracte, i sempre que es donin els requisits legalment
establerts.
Clàusula 7. Òrgan de contractació i perfil del contractant
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona de la LCSP, l’òrgan de
contractació és la Presidència del Consell Comarcal.
El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Consell+Coma
rcal+del+Bages&reqCode=viewDetail&idCap=1087803
Clàusula 8. Procediment d'adjudicació. Termini de presentació de l’oferta
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i subjecta a regulació harmonitzada, es
durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació,
en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació.
Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses.
Les ofertes s’hauran d’entrar a través del perfil del contractant fent ús del sobre digital 2.0.
Per obtenir més informació sobre el Sobre Digital 2.0
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml
Clàusula 9. Responsable del contracte
El responsable del contracte a què es refereix l’article 62 de la LCSP és la Sra. Paula Mora
Navarro, Tècnica Responsable de l’Àrea d’Educació, Cultura i Joventut, al qual li
correspondrà:
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- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
- Conformar les factures del servei.
- Emetre informe sobre els incompliments en l’execució del contracte i formular proposta
d’imposició de penalitats i/o de resolució.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausurat i els plecs.
Clàusula 10. Mitjans de comunicació electrònics
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena
d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també
telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en
l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que
s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet
accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis
de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal
Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de
notificació.
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça.
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Consell+Coma
rcal+del+Bages&reqCode=viewDetail&idCap=1087803
Per fer-ho, la persona usuària de la Plataforma amb rol d’administradora pot definir l’acrònim
accedint a la pestanya “Perfil de contractant”>”Dades bàsiques”.

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta
licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la
licitació, com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació
del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició
una “guia del licitador”.
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.pscp?reqCode=
inici&set-locale=ca_ES
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari
del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa
que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat
membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats
membres”.
Clàusula 11. Aptitud per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65
de la LCSP.
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP.
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en aquest plec.
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema
de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han
d’acreditar per les empreses licitadores.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment
de perfecció del contracte.
L’acreditació de la capacitat d’obrar i personalitat dels licitadors es realitzarà de la següent
forma:
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a) Persones físiques (empresaris individuals i professionals): DNI o document que el
substitueixi, no caducat i acreditació, si escau, del nom comercial amb què opera en el tràfic
mercantil. Quan sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi
l’objecte del contracte una determinada habilitació empresarial, s’acompanyarà còpia
compulsada del certificat que acrediti les condicions d’aptitud professional.
b) Persones jurídiques espanyoles: Escriptura de nomenament de càrrec social o bé el
poder notarial de la persona que actuï per representació i escriptura de constitució o
d’adaptació, si s’escau, de la societat en què consti el darrer objecte del contracte inscrita en
el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció el sigui exigible de conformitat amb la
legislació mercantil. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial.
c) Persones jurídiques no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o signataris de
l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu: Inscripció en els registres professionals o mercantils
adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una
de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. L’aportació
d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya
del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que
figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte,
que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte
del contracte.
d) Persones jurídiques no comunitàries: Informe de reciprocitat al que fa referència l’article
68 de la LCSP, excepte les empreses d’estats signataris de l’Acord sobre contractació
pública de la Organització Mundial del Comerç, i disposar d’una sucursal en territori
espanyol.
e) Unions temporals d’empreses. També poden participar en aquesta licitació les unions
d’empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui
necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense
perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments
d’una quantia significativa.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba
dins l’apartat “Perfil del licitador”.
Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
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Clàusula 12. Solvència de les empreses licitadores
Els licitadors hauran de disposar de les condicions establertes en aquesta clàusula en
relació al lot/s pel/s qual/s presentin oferta, per bé que només s’exigirà la seva acreditació al
licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació del contracte, i en els termes
que es detallin en el requeriment.
La solvència econòmica i financera i part de la solvència tècnica o professional es podrà
acreditar mitjançant la inscripció en el Registre d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Classificades del
Estado (ROLECE).
a) Solvència econòmica i financera
Es podrà acreditar de tres maneres:
a.1. Classificació professional
Segons l’article 77 de la LCSP, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en
funció de l'objecte del contracte correspongui, acreditarà la seva solvència econòmica i
financera i solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l'empresari podrà
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista
de serveis en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o be acreditant el
compliment dels requisits específics de solvència exigits.
Grup
R

Subgrup
1

Categoria
1/2/3 (A/B/C*)

* Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlid fins l’01/01/2020)
La categoria de la classificació empresarial serà en funció de la suma del valor de l’anualitat
mitjana del lot.
a.2. Volum anual de negocis en els tres últims anys finalitzats:
- Import mínim: Per un import mínim igual al 75% del preu unitari màxim curs per al lot/s al/s
que concorrin en algun dels tres (3) exercicis esmentats.
- Mitjans d’acreditació: Presentació de comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre
Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Els empresaris individuals que NO vinguin obligats
a presentar comptes anuals, acreditaran aquest requisit mitjançant la presentació del resum
anual d’IVA d’acord amb el model 390 d’aquest darrers tres anys acabats. En el cas que la
data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a un any, haurà
d’aportar la documentació acreditativa corresponent, en aquest cas el requeriment podrà ser
proporcional. El càlcul del valor mitjà del contracte consisteix en dividir el valor estimat del
contacte, pel nombre de mesos de durada del contracte i el resultat multiplicat per dotze.
a.3. Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per import igual o superior a 300.000€ per sinistre i 150.000€ per víctima.
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S’haurà d’aportar certificat de l’assegurança per riscos professionals, vigent fins a la fi del
termini de presentació d’ofertes, per un import igual o superior als indicats anteriorment, amb
l’aportació, a més, del compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte. Aquest requisit
s’entén complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís
vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida,
compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils a què es refereix
l’apartat 2 de l’article 150 d’aquesta Llei.
L’acreditació d’aquest requisit s’ha d’efectuar per mitjà d’un certificat expedit per
l’assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o
renovació de l’assegurança, en els casos en què sigui procedent
b) Solvència professional o tècnica
De conformitat amb l’article 90 en relació amb el 76.2 de la LCSP, els licitadors, per tal
d’acreditar la seva solvència tècnica i professional, es podrà acreditar per qualsevol dels
següents mitjans:
b.1. Les empreses licitadores hauran d’haver realitzat en el curs de com a màxim, els tres
(3) últims anys, serveis de característiques similars a l’objecte del contracte, per un import
mínim igual al cost d’un curs escolar del/s lot/s al/s que concorrin. S’entenen per iguals o
similars les que coincideixin amb els tres primers dígits del CPV.
L’acreditació dels serveis es realitzarà:
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, que inclogui objecte, import i dates de la
prestació.
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/ serveis, que inclogui objecte,
import i dates de la prestació. A manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada
pel representant legal de l’empresa licitadora.
b.2. Disposar d’un vehicle per a la prestació del servei que compleixi amb els requisits
tècnics previstos en el PPT. El licitador que liciti per un o de diversos lots, s’ha de
comprometre mitjançant declaració responsable a adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals i materials suficients per a la seva prestació de forma correcta, en especial
els vehicles necessaris. Caldrà adscriure a cada lot les categories ambientals dels vehicles
pels quals vulgui obtenir puntuació en el criteri d’adjudicació. A aquest efecte, un mateix
vehicle només podrà adscriure’s a més d’un lot sempre que el servei a prestar-hi permeti la
utilització en els lots per compatibilitat de les línies i horaris.
Els vehicles en tots els casos hauran de complir amb els requisits que es recullen en el PPT
i tots hauran de poder transportar qualsevol d’aquestes combinacions:
Els vehicles de transport adaptat, d’acord amb la clàusula 4 del PPT, hauran de poder
transportar necessàriament qualsevol d’aquestes combinacions:
1 PMR + 10 butaques (PMR= Plaça de mobilitat reduïda i equival a cadira de rodes)
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2 PMR + 8 butaques
3 PMR + 4 butaques
4 PMR + 2 butaques
El vehicle de transport adaptat del servei LT-A-4 d’acord amb la clàusula 4 del PPT, haurà
de poder transportar necessàriament qualsevol d’aquestes combinacions diferenciades per
les particulars d’aquesta ruta – per distància recorreguda i per volum de població dels
municipis vinculada a la configuració d’aquesta ruta:
1 PMR + 12 butaques
2 PMR + 12 butaques
3 PMR + 10 butaques
4 PMR + 6 butaques
5 PMR + 4 butaques
Solvència i mitjans aliens
De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la
solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles
que tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l’execució del
contracte, disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans i que l’entitat a la que es
recorri no està incursa en una prohibició de contractar.
Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que
disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís
per escrit de dites entitats. Aquest compromís es presentarà pel licitador que hagués
presentat la millor oferta, previ requeriment complimentat de conformitat amb el que es
disposa a l’apartat 2 de l’article 150 de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix a
l’apartat 3 de l’article 140 de la LCSP.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que prevé l’article 75 de la LCSP, o
tingui la intenció de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals
recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat.
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera de altres entitats, serà
necessari que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament responsables
de l’execució del contracte, i que acreditin individualment la solvència que aporten.
Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de
selecció qualitativa que figurin en aquests.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els
termes indicats en aquest plec. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal,
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. Els licitadors hauran de
disposar de les condicions establertes en aquesta clàusula en relació al lot/s pel/s qual/s
presentin oferta, per bé que només s’exigirà la seva acreditació al licitador proposat com a
adjudicatari abans de l’adjudicació del contracte, i en els termes que es detallin en el
requeriment.
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Clàusula 13. Criteris d’adjudicació del contracte
L’adjudicació es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. El criteri
ambiental s’ha introduït amb l’objectiu de contribuir al compliment de la Llei 16/2017, d’1
d’agost, del canvi climàtic que persegueix la reducció dels gasos d’efecte hivernacle i
l’assoliment de la reducció d’un 50% de la dependència dels combustibles fòssils,
especialment dels derivats del petroli, en l'àmbit del transport rodat l’any 2040 i del
compliment de la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoció de vehicles de transport per
carretera nets i energèticament eficient s’ha introduït un criteri en el procés d’adjudicació que
incentivi l’ús de vehicles amb baixes emissions de CO2.
CRITERIS

PUNTUACIÓ

Millora en el preu de licitació
En relació al preu per viatge per a cada línia es puntuarà una
baixa en el preu (sense IVA) d'acord amb la següent fórmula:

Fins a 45 punts

PV = P x (OM / OV)
PV = Puntuació atorgada a l'oferta
P = Puntuació màxima de la valoració econòmica
OM = Oferta més baixa
OV = Oferta a valorar
Millora en la informació i la comunicació a través d’un sistema
telemàtic
Es valorarà amb 35 punts oferir un sistema telemàtic d’informació,
comunicació i gestió de transport escolar d’acord amb els requisits,
condicions i funcionalitats següents:

35 punts

Clàusula 1. Funcionalitats mínimes del sistema telemàtic de gestió,
informació i comunicació
Els criteris d’adjudicació incorporen com a millorar l’oferiment d’una APP
o sistema web apte per dispositius mòbils de transport escolar. Aquesta
APP ha d’incorporar com a mínim:
a)

Sistema de geolocalització que permeti a tots els agents
implicats en la gestió del servei, incloses les famílies i els
centres educatius, saber la ubicació del vehicle durant la
prestació del servei.

b)

Sistema que permeti a les famílies fer canvis de línia i parada de
manera automàtica i a temps real.

c)

Sistema que permeti a l’acompanyant tenir la informació de les
diferents persones autoritzades a recollir l’alumne.

d)

Sistema de notificacions que permeti a les famílies usuàries
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conèixer, com a mínim, l’hora prevista d’arribada del transport i
l’hora de pujada i baixada dels alumnes del vehicle i que permeti
enviar notificacions personalitzades per correu electrònic, per
SMS o mitjançant una app mòbil.
e)

Sistema de notificacions directes en mode push que permeti a
les acompanyants, al Consell Comarcal, als centres educatius i
a la persona coordinadora del servei informar d’incidències en el
retorns
anticipats
per
inclemències
servei
(retards,
meteorològiques, etc.).

f)

Sistema per passar llista d’assistència a l’interior del vehicle en
cada un dels serveis de transport per poder conèixer les
persones usuàries de cada ruta i el registre de les recollides i
baixades dels vehicles. Aquesta informació haurà d’estar a
disposició, en qualsevol moment i en temps real, del Consell
Comarcal, els centres educatius i la persona/es coordinadores
del servei. També s’haurà de poder consultar l’històric de l’ús de
cada una de les línies.

g)

Sistema per gestionar la informació que garanteixi al Consell
Comarcal el control del servei garantint-li l’accés en tot moment
a la informació, com a mínim, respecte a:
i.

Els usuaris del servei i l’ús que en fan d’acord amb el punt
f) d’aquesta clàusula.

ii.

El funcionament de rutes incloses els horaris de sortida i
arribada als centres educatius.

iii.

Els vehicles que presten cada servei inclosa la matrícula.

iv.

La identificació de les persones acompanyants que han
prestat cada servei.

v.

Les incidències que es produeixin.

h)

Sistema per gestionar rols i controlar els seus accessos amb els
mecanismes adients d’autenticació per cada un dels agents
implicats en la gestió del servei. Cada rol, en funció dels seus
permisos, podrà accedir a la informació que li correspon i
registrar les accions que li pertoquen segons indicacions del
Consell Comarcal.

i)

Sistema que permeti l’exportació de les dades registrades en
format .csv o excel. Les dades registrades han d’adaptar-se a la
nomenclatura que estableixi el Consell Comarcal. El Consell
Comarcal podrà demanar puntualment en format editable (excel
o csv) i en la formatació que li sigui necessària algun document
en relació als usuaris del servei i les línies de transport.

j)

Sistema mínim de seguretat que garanteixi la integritat i
confidencialitat de les dades personals i de la informació
gestionada.

Clàusula 2. Categories d’usuaris i usuàries
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Aquest sistema telemàtic d’informació utilitzarà només les dades de
rutes i persones usuàries que el Consell Comarcal autoritzi, com a ens
gestor responsable del servei, i ha de complir amb els requeriments
funcionals i tècnics següents:
a)

El sistema ha de funcionar en mode web, o similar tecnologia
que permeti la connexió simultània dels diferents agents
implicats en el servei.

b)

El sistema ha de permetre gestionar, com a mínim, les
categories d’usuaris següents, oferint-los les funcionalitats
apropiades a les seves necessitats, segons es descriu:
i.

Personal del Consell Comarcal amb perfil de super
administrador amb accés a la totalitat de funcions del
sistema, inclosos l’accés i ús de l’API, per tal de gestionar
el servei de transport i supervisar el seu funcionament. En
qualsevol cas serà el Consell Comarcal qui determinarà
mentre duri la vigència del contracte els diferents perfils
d’usuaris que tindran els diferents agents implicats en la
gestió el servei.

ii.

Persona o persones encarregades de la coordinació del
servei amb perfil d’administrador/a per tal de gestionar el
servei de transport i supervisar el seu funcionament.

iii.

Acompanyants de transport amb totes les funcionalitats
necessaris per poder desenvolupar el servei incloent, com
a mínim, totes les funcionalitats pròpies de la persona
acompanyant recollides en la clàusula 9 d’aquest PPT.

iv.

Personal dels centres educatius on s’adreci el transport, per
tal de consultar informació sobre la situació de cada
ruta/vehicle i poder reportar incidències d’acord amb les
funcionalitats mínimes recollides a la clàusula 9 d’aquest
PPT.

v.

Les pròpies persones usuàries i les seves famílies o
representants legals, per consultar la situació de la ruta,
rebre informació d’incidències i programar absències
d’acord amb les funcionalitats mínimes recollides a la
clàusula 9 d’aquest PPT.

Clàusula 3. Terminis
Totes aquestes funcionalitats han d’estar desenvolupades i plenament
operatives en el moment en que s’inicia la prestació del servei de cada
un dels cursos escolars. En cas d’incompliment d’aquest requisit
s’aplicaran a l’adjudicatari les penalitzacions previstes al no disposar
dels mitjans materials proposats.
Clàusula 4. Seguretat i confidencialitat
Des del punt de vista de protecció de dades de caràcter personal, la
informació gestionada amb les tecnologies descrites a l’apartat anterior
es considerarà responsabilitat del Consell Comarcal, com a responsable
de la prestació del servei de transport escolar.
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En aquest sentit, l’empresa prestadora del servei d’acompanyants
assumeix el rol d’encarregat del tractament de les dades, en relació amb
la gestió que farà de la informació dins de l’aplicació que s’ha descrit.
Com a encarregat del tractament de dades, l’adjudicatari ha de complir
amb les polítiques de seguretat per a la protecció d’aquesta informació,
així com a donar la formació pertinent al seu personal i col·laboradors.
Addicionalment, en cas que la tecnologia necessària s’obtingui per mitjà
d’una subcontractació, l’adjudicatari ha de traslladar totes aquestes
obligacions al seu proveïdor, que esdevé també responsable del
tractament.
En el moment de la finalització del contracte, l’adjudicatari ha de
proporcionar al Consell Comarcal la possibilitat de descarregar tota la
informació registrada en el sistema d’informació, en un conjunt de taules
o fitxers en format .csv o .xml. Per tal de fixar els formats concrets en
que es produirà la devolució de la informació, es farà una reunió de
caràcter tècnic, com a màxim un mes abans de la finalització del
contracte, on el Consell Comarcal establirà com s’ha de retornar
aquesta informació.

Característiques ambientals dels vehicles
És valorarà fins a un màxim de 20 punt que la categoria
ambiental del vehicle adscrit a cada lot sigui de baixes emissions
de CO 2 de la següent manera:
Distintiu ambiental “B”

5 punts

Distintiu ambiental “C”

10 punts

Distintiu ambiental “ECO” o “0 emissions”

20 punts

En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels
sobres B presentats per les empreses admeses. Es donarà a conèixer la puntuació
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració automàtics.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de
quedar reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,
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amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui
l’objecte del contracte i a les organitzacions sindicals.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres B seran susceptibles d’impugnació.
Clàusula 14. Oferta amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el
plec de clàusules administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següent:
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1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica
d’aquests valors absoluts.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les
hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit
l’anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es
licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les
pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 3 dies per
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través
de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació
i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica.
Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren
la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
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Clàusula 15. Criteris de desempat
Per al cas que, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre
dues o més ofertes, s’aplicaran els criteris de l’article 147 de la LCSP. Si persistís encara
l’empat, es realitzarà sorteig en el mateix acte públic.
Clàusula 16. Presentació de documentació i de proposicions
Les empreses licitadores poden presentar oferta per tots els lots en què es divideix l’objecte
del contracte.
El termini per presentar ofertes en aquesta licitació finalitza el dia que s’assenyali en l’anunci
a les 14:00:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les
14:00:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies.
Els licitadors hauran d'indicar quins documents o dades dels inclosos en les ofertes tenen la
consideració de confidencials, sense que resultin admissibles les declaracions genèriques
de confidencialitat de tots els documents o dades de l'oferta. La condició de confidencial
haurà de reflectir clarament (sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma clarament
identificable) en el propi document que tingui aquesta condició, assenyalant a més els
motius que justifiquen aquesta consideració. No es consideraran confidencials documents
que no hagin estat expressament qualificats com a tals pels licitadors.
Les empreses licitadores, quan així faci constar ens han de presentar la documentació que
conformi les seves ofertes en 2 sobres, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de
licitació,
mitjançant
l’eina
de
Sobre
Digital
accessible
a
l’adreça
web
següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Cons
ell+Comarcal+del+Bages&reqCode=viewDetail&idCap=1087803

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de
l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció
de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats
amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu
DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
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Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés
exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part
de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les
ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal
tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes
claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells),
ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no
guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del
primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament
la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà
efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no
haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml?set-locale=ca_ES
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D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues
fases.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents
de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui
accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractarse de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar
l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas
que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix,
cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica
en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant,
de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip
o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius
resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2,
part 2 de 2).
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Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml?set-locale=ca_ES
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el
qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan.

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les
dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les
llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes
que hagi subscrit.
No es podrà subscriure cap proposició en participació conjunta amb altres licitadors si ja ho
ha fet individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. La infracció del que
s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la no admissió de totes les proposicions que
hagi presentat
CONTINGUT DELS SOBRES d’acord amb els models que figuren com Annex 1 a
aquest PCAP.
Mitjançant el DEUC, les empreses licitadores declaren:
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- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social
es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda
representació per presentar la proposició i el DEUC;
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
- Que no està incursa en prohibició de contractar;
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançant el DEUC.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de
correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de
les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es
recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de
correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de
presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer
mitjançant la presentació del DEUC.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de
la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les
empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Gran via de les Corts
Catalanes, 635, 08010-Barcelona, tel. 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o
en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan
obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o
que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el
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DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als
documents o certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del
compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades, esmenes o contradiccions
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per la seva valoració.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una
de les persones signants del DEUC.
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial,
si conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si
s’escau, en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres
persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser
contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment
de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta
econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
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En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses
licitadores afectades.
Tal com s’ha assenyalat en aquesta clàusula, les empreses licitadores podran presentar una
còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que han
presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de
l’òrgan de contractació i/o de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de
contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital.
La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en
qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.

Clàusula 17. Mesa de contractació i pràctica de la valoració de les ofertes
La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:
Presidenta:
- La Sra. Cristina Sala Trulls, Tècnica adscrita a l’Àrea de Territori i Medi Ambient del
Consell Comarcal.
Vocals:
- La Sra. Francesca Crespiera Homs, Interventora del Consell Comarcal.
- La Sra. Maria Llum Bruno i García, Secretària del Consell Comarcal.
- La Sra. Gemma Cucurella Pinilla, Enginyera del Consell Comarcal.
Secretària:
- La Sra. Eva Ma. López Quesada, Administrativa de l’Àrea de Serveis Generals.
La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les signatures de les
ofertes i qualificarà la documentació continguda en el Sobre A. En cas d’observar defectes
esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el
termini de tres dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentació
continguda en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article
22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que pugui presentar-se
després de declarades admeses les ofertes.
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Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts en aquest plec.
Clàusula 18. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i,
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació
assenyalats en aquest PCAP.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.
Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què,
dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut
el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula
desena d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no figurin en
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació
següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les
empreses a les capacitats de les quals es recorri:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb les previsions d’aquest plec.
Pàgina 30 de 62

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants
de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document
nacional d’identitat o el passaport.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del
certificat de classificació corresponent.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
- Documentació acreditativa de les autoritzacions corresponents per a la prestació del servei
o les corresponents habilitacions.
- Certificat que acrediti que no consta el personal que adscriu en el Registre Central de
Delinqüents Sexuals.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva (excepte en el cas que la
garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu).
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en aquest plec.
A.2 Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en una
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent que
l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la
proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i
tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per
contractar- aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les
capacitats de les quals aquella empresa recorri. Per tant, l’empresa que hagi presentat la
millor oferta ha d’aportar únicament la documentació següent, si no figura inscrita en aquests
registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula onzena
d’aquest plec:
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva (excepte en el cas que la
garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu).
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- Documentació acreditativa de les autoritzacions corresponents per a la prestació del servei
o les corresponents habilitacions.
- Certificat que acrediti que no consta el personal que adscriu en el Registre Central de
Delinqüents Sexuals.
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en aquest plec.
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la
Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat,
solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial
corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant
l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar,
en aquest últim cas, en el termini de set dies hàbils esmentat.
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia
definitiva i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la
documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar
a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies
hàbils.
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb
l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, d’acord amb aquest plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa
licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent per constituir
la garantia definitiva i presentar la resta de documentació requerida.
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. Així mateix,
l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració pot donar
lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de
la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
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Clàusula 19. Garantia definitiva
L’import de la garantia definitiva és del 5% del preu final ofert per l’empresa licitadora,
exclòs I’IVA.
Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions
reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del
RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma. L’efectiu s’ha
de dipositar a la Tresoreria del Consell Comarcal del Bages.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han
de dipositar la tresoreria.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat
de l’assegurança s’ha de lliurar a la Tresoreria.
d) Mitjançant retenció sobre el preu. Aquesta retenció s’efectuarà sobre el global de la
primera factura i si aquesta no ho cobris en la seva totalitat, el mateix s’efectuarà sobre les
següents fins a cobrir el total de la garantia.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
Clàusula 20. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho
a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
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Clàusula 21. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació requerida, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació
del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini
de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de
procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic i, en cas que s’hagi informat, al
telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
Clàusula 22. Formalització i perfecció del contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. L’empresa
o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública,
essent al seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze
dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què
es refereix la clàusula anterior.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el
termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria
de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent
per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió. Si el contracte no es formalitza en el
termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li
exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A
més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord
amb l’article 71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració,
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a
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què es refereix la clàusula dinovena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats
anteriors.
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció
del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic,
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no
tinguin caràcter de confidencials.
Clàusula 23. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses
subcontractistes i seran les que tot seguit s’indiquen:
- Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el disposat en
els col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l’empresa disposi de conveni propi
que fixi unes condicions laborals millors per als seus treballadors.
- És condició especial d’execució que l'empresa contractista garanteixi la afiliació i l'alta en la
Seguretat Social de les persones treballadores destinades a l'execució del contracte. A
efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan
aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment.
Clàusula 24. Execució del contracte. Abonaments al contractista
L’empresa adjudicatària emetrà factures mensuals al Consell Comarcal, en funció dels
serveis prestats que podran ser inferiors als previstos però en cap cas superiors.
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Cada factura serà expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els
terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. D’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número
d’expedient de contractació.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. Als efectes de
la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és L06090007, l’òrgan gestor és
L06090007, i l’oficina comptable és L06090007.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l’article 200 de la LCSP.
Clàusula 25. Modificació del contracte
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic. Les modificacions es podran
efectuar quan per noves sol·licituds o per baixes d’alumnes en el servei sigui necessari
allargar o escurçar l’itinerari del transport produint-se, per tant, una variació del preu del
contracte. També es preveu que el contracte es pugui modificar en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els
articles 203 a 207 de la LCSP.
Modificacions no previstes:
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article
153 de la LCSP.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti
l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
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Clàusula 26. Suspensió
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la
LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona
en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el
termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la
suspensió.
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament
se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP.
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.
Clàusula 27. Subcontractació
El contractista pot subcontractar amb tercers. L’empresa contractista pot concertar amb
altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d’aquest contracte.
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la
intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en la declaració i s’ha de presentar un
declaració separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a
allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des
que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb
anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció
de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva
oposició.
La subscripció de subcontractes està sotmesa
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.

al

compliment

dels

requisits

i

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front
a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui
dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva
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del contractista principal. Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant
de l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa
contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en
l’article 71 de la LCSP.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no
pot ser més desfavorable que el previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix
les mesures de lluita contra la morositat.
Clàusula 28. Successió i cessió del contracte
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se
l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades,
es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi
produït. En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna
o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal
adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de
l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió
temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en
prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els
requisits següents:
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a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització
de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord
de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els
termes que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de
prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura
pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
Clàusula 29. Revisió de preus
No hi ha lloc a la revisió de preus.
Clàusula 30. Compliment contracte i penalitats per incompliment
L’empresa contractista està obligada a complir el contracte en tots els seus termes.
Si l’empresa contractista incomplís o complís defectuosament l’execució de les prestacions
contractuals, per causes que li siguin imputables, el Consell Comarcal podrà optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP. Les penalitzacions no tenen naturalesa sancionadora administrativa sinó que
s’equiparen al règim de penalitzacions per incompliments contractuals del Codi Civil.
Es consideren incompliments lleus:
- No adreçar-se al públic amb correcció i respecte.
- No proposar solucions o no col·laborar amb el Consell Comarcal, per part de la persona
encarregada del contracte, en la resolució dels problemes que l’execució del contracte
plantegi.
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- No prendre, per part de la persona encarregada del contracte, les mesures adequades per
a evitar interrupcions o demores als treballs.
- No vetllar perquè entre el personal hi hagi un ambient de qualitat i serietat envers el lloc de
treball.
- No assistir a les reunions de l’òrgan de contractació quan se li demani.
- No substituir de forma immediata el personal del contractista quan el Consell Comarcal li
ho sol·liciti i notifiqui per escrit, o sigui necessari per a la prestació del servei.
- Demorar-se en la prestació del servei en més de 10 minuts i fins a 30 minuts en cada
expedició, a excepció dels supòsits de força major.
- No portar visibles el logotip del Consell Comarcal del Bages i/o el número de línia mentre
s’està prestant el servei de transport.
- No adreçar-se als usuaris del servei, a les seves famílies i al personal dels centres
educatiu amb correcció i respecte.
- L’incompliment de les obligacions d’informació i coordinació amb el Consell Comarcal.
- No prendre, per part de la persona encarregada del contracte, les mesures adequades per
la millora del servei.
- El manteniment inadequat de les condicions d’higiene personal.
- No organitzar el personal assignat a l’execució del contracte en la forma definida en aquest
Plec o bé d’acord amb les ordres o instruccions que es rebin per part del Consell Comarcal.
- Que l’acompanyant arribi més de 10 minuts tard respecte l’hora prevista d’inici del servei.
- Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi obligacions recollides en els documents
contractuals i altra normativa d’aplicació i no resulti tipificada d’infracció greu o molt greu en
aquest plec.
Es consideren incompliments greus:
- Reiterar per segona vegada algun dels comportaments constitutius d’infracció lleu.
- Desobeir o no atendre a les potestats del Consell Comarcal per reordenar l’execució del
contracte per implantar les modificacions que aconselli l’interès públic.
- No posar a disposició del Consell Comarcal informació acreditativa del compliment de la
legislació sobre seguretat social i seguretat i salut laboral, o qualsevulla altra documentació
que reclami aquest en compliment d’alguna normativa o procediment administratiu.
- Demorar-se en la prestació del servei en més de 31 minuts i fins a 60 minuts en cada
expedició, a excepció dels supòsits de força major.
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- Prestar el servei de transport amb uns vehicles amb unes categories ambientals inferiors
(més contaminants) a les proposades durant el procés licitació.
- No complir en una ocasió les determinacions del contracte o no disposar, per a la seva
execució, dels mitjans materials i personals que s’hagin proposat.
- Utilitzar un vehicle sense cinturons de seguretat.
- Que el personal de l’empresa tingui actituds de caràcter racista o masclista envers el
personal a càrrec de la gestió del servei, el personal docent de les escoles o instituts i els
usuàries/es del servei.
- No mantenir una velocitat de conducció moderada i qualsevol altra conducte que impliqui
una conducció inadequada i perillosa del vehicle que posi en risc els usuaris/es del servei.
- Prestar el servei amb un vehicle que no compleixi amb les determinacions del PPT.
- No comunicar al consell comarcal qualsevol variació del servei com ho puguin ser
modificacions de parades, alumnes que ja no utilitzen el servei, modificacions d’horaris, etc.
- La obstrucció a les facultats d’inspecció per part del Consell Comarcal.
- L’incompliment de la normativa reguladora de prevenció de riscos laborals del personal
adscrit a la prestació del servei.
- Que l’acompanyant arribi més de 20 minuts tard respecte l’hora prevista d’inici del servei o
no es presenti al seu lloc de treball.
- Que els acompanyants i la resta de personal de l’empresa contractista tingui actituds de
caràcter racista o masclista envers el personal a càrrec de la gestió del servei, el personal
docent de les escoles o instituts i els usuàries/es del servei.
- No complir amb les determinacions del contracte respecte al sistema telemàtic d’informació
i comunicació en cas d’haver-se ofert durant el procés de licitació.
- No complir amb qualsevol altre determinació del contracte o no disposar, per a la seva
execució, dels mitjans materials i personals que s’hagin proposat.
Es consideren incompliments molt greus:
- Reiterar per segona vegada algun dels comportaments constitutius d’infracció greu.
- Incomplir l’obligació d’indemnitzar a tercers, al Consell Comarcal o al seu personal pels
danys i perjudicis que es produeixin amb motiu de l’execució del contracte, llevat que
derivessin d’ordre específica del Consell Comarcal comunicada per escrit.
- Executar el contracte indirectament mitjançant cessionari o subcontractista sense atenir-se
a les previsions d’aquest plec.
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- No ampliar o modificar, pel cas que resultessin insuficients o inadequats i d’acord amb les
ordres del Consell Comarcal, els mitjans materials i personals necessaris per assegurar el
compliment de les obligacions contractuals.
- Divulgar o publicar qualsevol document que el Consell Comarcal hagi qualificat com a
confidencial o que contingui dades de caràcter personal.
- Demorar-se en la prestació del servei en més de 61 minuts en cada expedició, a excepció
dels supòsits de força major o no presentar-se a fer un servei.
- Demorar-se més de 30 dies en el pagament de les nòmines d’algun dels treballadors/es
que estan directe o indirectament involucrats en la prestació del servei.
- La prestació del servei per personal no qualificat.
- L’actuació inadequada del personal adscrit al servei, per defecte o per excés, davant les
necessitats d’un usuari que comporti greus prejudicis.
- El no compliment de la normativa laboral.
- L’incompliment de la normativa de protecció de dades per part de l’empresa o del personal
de l’empresa adjudicatària o de les empreses subcontractades per l’adjudicatari.
- No acreditar la certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals dels
monitors, en aplicació de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, que estableix els requisits d’accés i
d’exercici de llocs de treball que impliquen contracte habitual amb menors.
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió d'una falta del mateix
caràcter sancionada per resolució administrativa ferma.
En el cas de demora en la prestació del servei, l’adjudicatari es farà càrrec del danys i
perjudicis causats al Consell Comarcal per la necessitat de reorganitzar el servei si així s’ha
considerat necessari, davant de la immediatesa en la prestació del servei.
Les penalitats a imposar seran les següents:
- Les lleus, amb una sanció per cada infracció de 800 euros.
- Les greus, amb una sanció per cada infracció de 1.600 euros.
- Les molt greus, amb una sanció per cada infracció de 3.200 euros.
Sense perjudici de les penalitats, l’adjudicatari es farà càrrec del rescabalament dels danys i
perjudicis causats al Consell Comarcal sempre que per causa imputable a l’incompliment del
servei en les condicions contractuals, el Consell Comarcal hagi hagut d’adoptar mesures per
garantir-lo.
Les penalitats s’imposaran sempre que l’incompliment no comporti resolució del contracte de
conformitat amb els plecs i amb la LCSP.
Les penalitats s’imposaran a proposta del responsable del contracte i amb prèvia audiència
al contractista.
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L’import de les penalitats es farà efectiu mitjançant la seva deducció del pagament de la
retribució corresponent al contractista i/o, si escau, amb càrrec a la garantia dipositada. El
Consell Comarcal podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
Clàusula 31. Personal
D’acord amb el conveni de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya el personal a subrogar és el que figura en l’annex 2 del PCAP.
L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als seus
treballadors que hagin de ser objecte de subrogació, així com de les cotitzacions a la
Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es resolgui i els
treballadors siguin subrogats per una nova empresa contractista, sense que en cap cas
l’obligació esmentada correspongui a aquesta última. En aquest cas, l’Administració, una
vegada acreditada la falta de pagament dels salaris esmentats, ha de procedir a la retenció
de les quantitats degudes al contractista per garantir el pagament dels salaris esmentats, i a
la no-devolució de la garantia definitiva mentre no se n’acrediti l’abonament.
Les empreses o entitats adjudicatàries aportaran tot el personal necessari i suficient per a la
realització de l’objecte del contracte amb les condicions tècniques establertes, i amb plena
responsabilitat per oferir una execució a plena satisfacció del Consell Comarcal del Bages.
L’empresa o entitat contractista haurà de disposar de personal suplent amb els mateixos
requisits de capacitat i solvència que estableixen els plecs administratius per poder substituir
les persones que prestin els serveis objecte de contracte en supòsits de vacances,
absències i/o malalties, segons les hores establertes.
Els canvis o suplències seran comunicades a la persona responsable del contracte del
Consell Comarcal de manera immediata. L’empresa adjudicatària serà responsable que les
persones suplents tinguin les titulacions i capacitats adequades per prestar correctament el
servei.
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament.
L’empresa adjudicatària i el personal al seu càrrec que presti l’atenció directa, hauran
d’afavorir una bona relació amb les persones destinatàries, com a base de la prestació del
servei i eludir qualsevol conflicte personal. L’empresa haurà d’informar expressament al
Consell Comarcal, a través dels canals de coordinació establerts, de qualsevol incidència
que tingui lloc durant la prestació.
Si l’empresa fa cas omís d’aquesta obligació, per part d’un dels treballadors/es estarà
subjecta a penalització. Si és per part de més treballadors, serà causa de resolució del
contracte.
L’adjudicatari, en la seva condició d’empresari, serà l’únic responsable davant del personal
adscrit al servei del compliment de la legislació que regula les relacions laborals, la
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Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals i també, el conveni col·lectiu que
correspongui.

Clàusula 32. Danys causats per l’execució del contracte
El contractista és responsable de la qualitat dels treballs que dugui a terme, com també de
les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
El contractista haurà de rescabalar el Consell Comarcal o al personal que en depèn pels
danys i indemnitzar-lo pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les
obligacions resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits, la indemnització es determinarà
pel Consell Comarcal en raó dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del contractista i
sense perjudici de l'acció penal que en el seu cas procedeixi. Igualment serà responsable
dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant l'execució del contracte.
L’empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que adscriuen a
l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15
de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei
d’enjudiciament civil.
Clàusula 33. Altres obligacions de l’empresa contractista
El contractista ha de realitzar el servei amb estricta subjecció a les disposicions d’aquest
plec de prescripcions tècniques i a les instruccions que rebi del Consell Comarcal.
Tanmateix, i d’acord amb la Llei Estatal 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la
infància i l’adolescència, és necessari que el contractista presenti al Consell Comarcal, de
totes les persones que tinguin contacte habitual amb menors vinculades al seu contracte, la
certificació de no estar condemnat per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
El contractista ha de presentar el corresponent certificat que acrediti que no consta a la Base
de dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
El contractista ha de facilitar a l’Administració amb periodicitat mensual i sempre que
aquesta ho requereixi, els butlletins de cotització a la Seguretat Social de l’empresa on hi
consti el pagament i tots els treballadors adscrits a la realització de l'objecte del contracte.
Amb aquesta finalitat ha de confeccionar les relacions nominals de treballadors (TC-2) amb
el personal adscrit exclusivament a aquest servei, i no podrà incloure en elles personal que
pugui tenir contractat en activitats diferents de les que són objecte d’aquest contracte.
El contractista resta obligat a complir en tot moment els requisits legals vigents en matèria
de seguretat i higiene laboral, així com totes aquelles accions formatives i legals que
comportin el correcte desenvolupament del servei. L’incompliment d’aquestes exigències,
serà responsabilitat exclusiva del contractista.
Respecte a l’execució:
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
professions corresponents a les prestacions incloses a l’objecte contractual.
b) Garantir, en tot moment, una prestació adequada dels serveis en les condicions,
periodicitat, continuïtat i qualitat especificada en el PPT i en la seva respectiva proposició i
iniciar la prestació dels serveis en la data prevista en aquest plec.
Personal:
a) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de l’execució del contracte.
Així mateix, també s’haurà de responsabilitzar de l’afiliació i cotització a la Seguretat Social
de la totalitat del personal adscrit en qualsevol moment al contracte. Si el Consell així els ho
requereix, hauran d’aportar la documentació següent:
- Els TC2 confeccionats expressament per al personal que intervé en la contracta del
present Plec, en format digital (fitxers de sistema RED o qualsevol altre vigent per la TGSS, i
PDF) i en suport paper si s’escau.
- Els certificats mensuals acreditatius d’estar al corrent en els pagaments a la Seguretat
Social i a la Hisenda Pública estatal.
b) L’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com a ocupadora en les relacions laborals
de les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte, d’acord amb la
informació sobre les condicions dels contractes respectius que es facilita en l’annex 1
d’aquest plec, i donar compliment de les disposicions previstes en els convenis laborals que
resultin d’aplicació al corresponent contracte.
c) Donar compliment absolut de la normativa laboral vigent, en els supòsits en què les
empreses considerin la necessitat objectiva i absolutament justificada per raons
econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció, per procedir a una disminució de
determinats llocs de treball.
Compliment de la normativa:
a) Complir íntegra i estrictament la totalitat de la normativa que li sigui aplicable en cada
moment i, en especial, en matèria laboral, de prevenció de riscos laborals, de seguretat
social, de seguretat i salut en el treball, d’integració de persones amb discapacitats,
d’igualtat efectiva entre homes i dones, fiscal, de protecció de dades personals, de gestió de
residus i mediambiental.
Als afectes d’assegurar el compliment del previst al paràgraf precedent així com per
aplicació d’allò previst a l’article 201 LCSP, el consell comarcal estarà facultat per adoptar
les mesures que en cada moment consideri necessàries o adients per tal de garantir el
compliment de la normativa que li sigui d’aplicació al contractista i, de forma especial, de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes per el dret de la
Unió Europea, el dret estatal, autonòmic i local, els convenis col·lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a Espanya i, en particular, les
contingudes a l’Annex V de la LCSP.
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b) Prestar, durant tota la vigència del contracte, la més absoluta col·laboració i atendre
puntualment qualsevol requeriment d’informació o documentació que es pugui realitzar en el
marc de consultes i/o investigacions dutes a terme per l’Oficina Independent de Regulació i
Supervisió de la Contractació.
Idioma:
a) Emprar, de forma preferent, el català tant en les seves relacions amb el Consell Comarcal
com en la prestació dels serveis i el tracte amb els usuaris, excepte que l’usuari sol•licités de
forma expressa l’ús del castellà.
b) Emprar de forma preferent i informar als subcontractistes que han d’emprar, de forma
preferent, el català en qualsevol notificació, rètol, publicació, avís, campanya publicitària o
qualsevol altre tipus de comunicació que es puguin derivar de l’execució del contracte.
OBLIGACIONS ESSENCIALS DE LA CONTRACTACIÓ:
El previst en els apartats següents es configura com obligació essencial del contracte, de
manera que el seu incompliment constituirà una infracció greu o molt greu, de conformitat
amb el règim establert en aquest plec, responent la garantia definitiva del pagament de les
penalitats imposades i podent constituir causa de resolució contractual d’acord amb el
previst a l’article 211.1(f) LCSP.
Regles ètiques i de conducta:
Adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb el Consell Comarcal
als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels
principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular,
s’obliga a:
a) Facilitar al Consell Comarcal la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra
que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
b) Comunicar al Consell Comarcal les possibles situacions de conflicte d’interessos o
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la
present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o
pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el
context de dit procediment de licitació.
c) Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi
Penal vigent en cada moment.
Aquestes obligacions es configuren com obligacions essencials del contracte quan, a criteri
del Consell Comarcal provoqui o impliqui participació o no impediment d’un acte que hagi
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impedit, alterat o falsejat la lliure concurrència en la subcontractació a tercers per part del
contractista; hagi afavorit o implicat un tracte de favor pel contractista o un perjudici greu per
al Consell Comarcal; hagi alterat la transparència en l’execució del contracte de forma
rellevant o sigui constitutiu d’un supòsit de corrupció o il·legalitat.
Clàusula 34. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb l’art. 13 del Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de protecció de
Dades (RGPD), i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDPGDD) s’informa al contractista i al seu
personal el següent:
Encarregat de tractament de dades
Aquestes clàusules i les obligacions que s’hi contenen constitueixen el contracte d’encàrrec
de tractament entre el consell comarcal i l’adjudicatari a què fa referència l’article 28.3 del
RGPD i la normativa complementària.
Les obligacions i prestacions que s’hi contenen no són retribuïbles de forma diferent al que
es preveu en aquest plec i resta de documents contractuals.
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el RGPD i a la
LOPDPGDD.
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita a l’empresa adjudicatària d’aquest contracte,
encarregada del tractament, per tractar per compte del Consell Comarcal, responsable del
tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei objecte
d’aquesta licitació.
El tractament consistirà en el tractament de dades personals que s’escaigui per a la
prestació del servei, tant sigui pel que fa a les dades de la ciutadania que siguin necessàries
com per a les persones amb qui es relacioni del Consell Comarcal
Concreció dels tractaments a realitzar:
Consulta Comunicació per transmissió
Supressió Destrucció
Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, el
Consell Comarcal, responsable del tractament, posa a disposició de l’empresa adjudicatària
d’aquest contracte, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:
• Llistat d’alumnes i la seva direcció.
• Les dades personals mínimes i indispensables que siguin necessàries per al correcte
desenvolupament del contracte.
Categories de persones interessades: menors usuaris, tutors legals.
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Durada
Aquest acord té la durada prevista per la licitació en aquest plec.
Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió,
només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a
finalitats pròpies.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament (òrgan de
contractació).
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals (en endavant LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (en endavant RGPD), l'encarregat n’ha d’informar immediatament el
responsable.
c) Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest encàrrec al seu Registre
de les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable (òrgan
de contractació), amb el contingut de l’article 30.2 de l’RGPD9:
1. El nom i cognoms, i dades de contacte de l'encarregat i del responsable del tractament, i
del delegat de protecció de dades.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte del responsable.
3. Si escau, les transferències internacionals de dades personals a un tercer país o
organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf
segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades11.
. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:
-La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
- La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
- La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida,
en cas d’incident físic o tècnic.
- El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa
del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
El contractista pot comunicar les dades a altres contractistes, encarregats del tractament del
mateix responsable, d'acord amb les instruccions de l’òrgan de contractació responsable. En
aquest cas, l’òrgan de contractació ha d’identificar, prèviament, el contractista o contractistes
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als quals s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat
que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Si l'empresa contractista ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels estats membres que li sigui
aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que
aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa a seguir les instruccions del responsable, a respectar la confidencialitat, en
els termes que el responsable exigeixi i a complir les mesures de seguretat corresponents,
de les quals cal informar aquestes persones autoritzades convenientment.
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
i) Dret d’informació
L'encarregat del tractament, en el moment de recollir les dades, ha de facilitar que el
responsable informi dels tractaments de dades que es duran a terme en els termes
establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
j) Notificació de violacions de la seguretat de les dades
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació
indeguda, i a través del registre electrònic del consell comarcal , de les violacions de la
seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament
amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses,
quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les
categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte
en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els
possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la
informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
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L’incompliment d’aquesta obligació constitueix una infracció (greu o lleu) sotmès al règim
sancionador previst al Títol IX de la LOPDGDD.
L'encarregat del tractament assistirà al responsable per tal que aquest comuniqui les
violacions de la seguretat de les dades a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(en endavant APDCAT).
La informació que es faciliti al responsable, com a mínim, el següent:
a. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats
i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
b. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte
en el qual es pugui obtenir més informació.
c. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
d. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar
els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
e. Valorar, conjuntament amb el responsable del tractament, si procedeix la realització de
l’avaluació d’impacte en la protecció de dades.
f. Valorar, conjuntament amb el responsable del tractament, si procedeix la realització de
la consulta prèvia a l’APDCAT.
g. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per permetre i contribuir a la realització
d’auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat
pel responsable.
h. Aplicar, conjuntament amb el responsable del tractament, les mesures tècniques i
organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat apropiat al risc, que en tot
cas, inclogui antre altres, les següents:
- La pseudonimització i el xifrat de les dades personals.
- La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
- La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
- Un procés de verificació, avaluació i valoració de l'eficàcia de les mesures tècniques
i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
Si s’ha dut a terme l’avaluació de l’impacte relativa a la protecció de dades, de la qual derivin
mesures específiques, i/o si l’encarregat del tractament s’ha adherit a un codi de conducta o
mecanisme de certificació per demostrar el compliment dels requisits de seguretat en
matèria de protecció de dades (indicar el codi de conducta, el segell, la certificació o
l’estàndard on es defineixen les mesures aplicables), ha d’aplicar aquestes mesures.
També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de
tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat
al risc.
i.
j.

Designar, d’acord amb l’article 34 de la LOPDGDD, un delegat de protecció de dades i
comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al responsable.
Destí de les dades
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A elecció del responsable, suprimir o retornar totes les dades personals un cop hagi finalitzat
la prestació dels serveis de tractament, i suprimir les còpies existents llevat que es requereixi
la conservació de les dades personals en virtut dels supòsits previstos a la LOPDGDD.
k. Subcontractació
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest encàrrec que
comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al
normal funcionament dels serveis de l'encarregat.
Si cal subcontractar algun tractament, s’ha de comunicar prèviament de forma fefaent al
responsable, amb una antelació d’un mes. Cal indicar els tractaments que es pretén
subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves
dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no manifesta la
seva oposició en un termini de 10 dies.
Els encarregats subcontractistes, als quals els hi són d’aplicació les obligacions d’aquest
apartat 4 d’aquest encàrrec, queden obligats solament davant l’encarregat principal que
assumirà la responsabilitat total de l’execució de l’encàrrec.
Clàusula 35. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP, i en aquest cas s’extingirà pel
compliment del termini inicialment previst.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de
la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de
vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que
quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la
recuperació del preu satisfet.
Clàusula 36. Termini garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
El termini de garantia és d’un mes des de la finalització dels treballs i començarà a computar
a partir de la recepció total dels serveis.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
Clàusula 37. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
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- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la
successió del contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos.
-L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en
més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a
l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a dos mesos a partir
de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per
termini superior a tres mesos acordada per l’òrgan de contractació.
- Quan en una línia hi hagi igual o menys de dos alumnes en edat escolar (sense incloure
adults) que s’hagi de transportar .
- Una modificació de l’itinerari, per increment o decrement, com a conseqüència de canvis
en les sol·licituds dels alumnes i que impliqui una modificació superior al 50% del preu inicial
del contracte, IVA exclòs.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
Clàusula 38. Prerrogatives
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat
imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució,
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
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Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i
amb els límits que estableix la LCSP. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en
l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són
immediatament executius. L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme
mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
Clàusula 39. Resolució d’incidències i dubtes interpretatius
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la
necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del
RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.
Clàusula 40. Clàusula ètica
Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les
seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del
procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els
procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) 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
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col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de 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 i que la
legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als
contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici
del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unió Europea.
Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte.
Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 33.2.A s’estableix una
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que
es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La
gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels
fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de
les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total
podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 33.2.A l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 33.2.A l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres
penalitats que es puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que
siguin competents per raó de la matèria.
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Clàusula 41. Recursos
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de
la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de
l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria
d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la
interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els
articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació
i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu
comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa.
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs de reposició
potestatiu, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu
comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Clàusula 42. Mesures cautelars
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades
per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció
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de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial
decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.

Clàusula 43. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.
Clàusula 44. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes,
la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX 1
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
a) Document europeu únic de contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació
(DEUC), que es pot descarregar en un dels enllaços següents:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
b) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals i autorització dades.
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa al servei escolar de transport adaptat
adreçat a les persones amb mobilitat reduïda que necessiten ser desplaçades als centres
d’educació especial o altres centres d’atenció especialitzada tals com centres ocupacionals
o centres de dia, a la comarca del Bages pel curs 2021/22 i prorrogable anualment pels
cursos 2022/23 i 2023/24 al LOT NUMERO _____________i DECLARA
RESPONSABLEMENT:
Que adscriurà el/s vehicle/s amb matrícula/es _________________(si és de nova
adquisició no matriculat posar el model).
Que disposa del certificat que acredita que no consta el personal que adscriu en el
Registre Central de Delinqüents Sexuals.
(Data i signatura electrònica)."
c) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte,
amb renúncia expressa al seu fur propi.
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a la prestació del servei escolar de
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transport adaptat adreçat a les persones amb mobilitat reduïda que necessiten ser
desplaçades als centres d’educació especial o altres centres d’atenció especialitzada tals
com centres ocupacionals o centres de dia, a la comarca del Bages pel curs 2021/22 i
prorrogable anualment pels cursos 2022/23 i 2023/24, i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

que es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

(Data i signatura electrònica)."
CONTINGUT DEL SOBRE B
El sobre B inclourà la documentació econòmica i tècnica relativa a criteris quantificables de
forma automàtica i es formularà d’acord amb la següent:
Proposta tècnica i econòmica
LOT 1
“El/la Sr./Sra............................................................................................ (en nom propi / en
nom i/o en representació de l’empresa ...............) amb residència a .......................................,
al carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària de la contractació relativa a la prestació del servei escolar de transport adaptat
adreçat a les persones amb mobilitat reduïda que necessiten ser desplaçades als centres
d’educació especial o altres centres d’atenció especialitzada tals com centres ocupacionals
o centres de dia, a la comarca del Bages pel curs 2021/22 i prorrogable anualment pels
cursos 2022/23 i 2023/24, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats pel PPT i pel PCAP que regulen la licitació, els quals accepta
íntegrament.

LOT

MUNICIPI CENTRE
EDUCATIU

LÍNIA

1

Manresa i Santpedor

LT-A-2

PREU BASE
PREU BASE
DIARI
DIARI
TRANSPORT ACOMPANYANT
(exempt IVA)
(exempt IVA)
PROPOSTA
PROPOSTA
€

€

PREU DIARI
PROPOSTA

PREU DIARI
LICITACIO

€

259,53 €

Millora en la informació i la comunicació a través d’un sistema telemàtic
܆SI

 ܆NO

Criteri de característiques mediambientals
Matrícula del vehicle adscrit al lot: _______________________________________
Indica amb una (X) la categoria ambiental del vehicle:
OFERTA DEL LICITADOR
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DISTINTIU AMBIENTAL
VEHICLE
B
C
ECO/0 EMISSIONS
Cap de les categories anteriors
(En cas de resultar adjudicatària, em comprometo a aportar l’acreditació declarada)
Data i signatura electrònica”
LOT 2
“El/la Sr./Sra............................................................................................ (en nom propi / en
nom i/o en representació de l’empresa ...............) amb residència a .......................................,
al carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària de la contractació relativa a la prestació del servei escolar de transport adaptat
adreçat a les persones amb mobilitat reduïda que necessiten ser desplaçades als centres
d’educació especial o altres centres d’atenció especialitzada tals com centres ocupacionals
o centres de dia, a la comarca del Bages pel curs 2021/22 i prorrogable anualment pels
cursos 2022/23 i 2023/24, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats pel PPT i pel PCAP que regulen la licitació, els quals accepta
íntegrament.

LOT

MUNICIPI CENTRE
EDUCATIU

LÍNIA

2

Santpedor i Sant
Fruitós de Bages

LT-A-3

PREU BASE
PREU BASE
DIARI
DIARI
TRANSPORT ACOMPANYANT
(exempt IVA)
(exempt IVA)
PROPOSTA
PROPOSTA
€

PREU DIARI
PROPOSTA

PREU DIARI
LICITACIO

€

266,82 €

€

Millora en la informació i la comunicació a través d’un sistema telemàtic
܆SI

܆NO

Criteri de característiques mediambientals
Matrícula del vehicle adscrit al lot: _______________________________________
Indica amb una (X) la categoria ambiental del vehicle:
OFERTA DEL LICITADOR
DISTINTIU AMBIENTAL
VEHICLE
B
C
ECO/0 EMISSIONS
Cap de les categories anteriors
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(En cas de resultar adjudicatària, em comprometo a aportar l’acreditació declarada)
Data i signatura electrònica”
LOT 3
“El/la Sr./Sra............................................................................................ (en nom propi / en
nom i/o en representació de l’empresa ...............) amb residència a .......................................,
al carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària de la contractació relativa a la prestació del servei escolar de transport adaptat
adreçat a les persones amb mobilitat reduïda que necessiten ser desplaçades als centres
d’educació especial o altres centres d’atenció especialitzada tals com centres ocupacionals
o centres de dia, a la comarca del Bages pel curs 2021/22 i prorrogable anualment pels
cursos 2022/23 i 2023/24, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats pel PPT i pel PCAP que regulen la licitació, els quals accepta
íntegrament.

LOT

MUNICIPI CENTRE
EDUCATIU

LÍNIA

3

Santpedor

LT-A-4

PREU BASE
PREU BASE
DIARI
DIARI
TRANSPORT ACOMPANYANT
(exempt IVA)
(exempt IVA)
PROPOSTA
PROPOSTA
€

€

PREU DIARI
PROPOSTA

PREU DIARI
LICITACIO

€

341,03 €

Millora en la informació i la comunicació a través d’un sistema telemàtic
܆SI

܆NO

Criteri de característiques mediambientals
Matrícula del vehicle adscrit al lot: _______________________________________
Indica amb una (X) la categoria ambiental del vehicle:
OFERTA DEL LICITADOR
DISTINTIU AMBIENTAL
VEHICLE
B
C
ECO/0 EMISSIONS
Cap de les categories anteriors
(En cas de resultar adjudicatària, em comprometo a aportar l’acreditació declarada)
Data i signatura electrònica”
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LOT 4
“El/la Sr./Sra............................................................................................ (en nom propi / en
nom i/o en representació de l’empresa ...............) amb residència a .......................................,
al carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària de la contractació relativa a la prestació del servei escolar de transport adaptat
adreçat a les persones amb mobilitat reduïda que necessiten ser desplaçades als centres
d’educació especial o altres centres d’atenció especialitzada tals com centres ocupacionals
o centres de dia, a la comarca del Bages pel curs 2021/22 i prorrogable anualment pels
cursos 2022/23 i 2023/24, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats pel PPT i pel PCAP que regulen la licitació, els quals accepta
íntegrament.

LOT

MUNICIPI CENTRE
EDUCATIU

LÍNIA

4

Santpedor

LT-A-6

PREU BASE
PREU BASE
DIARI
DIARI
TRANSPORT ACOMPANYANT
(exempt IVA)
(exempt IVA)
PROPOSTA
PROPOSTA
€

€

PREU DIARI
PROPOSTA

PREU DIARI
LICITACIO

€

135,50 €

Millora en la informació i la comunicació a través d’un sistema telemàtic
܆SI

܆NO

Criteri de característiques mediambientals
Matrícula del vehicle adscrit al lot: _______________________________________
Indica amb una (X) la categoria ambiental del vehicle:
OFERTA DEL LICITADOR
DISTINTIU AMBIENTAL
VEHICLE
B
C
ECO/0 EMISSIONS
Cap de les categories anteriors
(En cas de resultar adjudicatària, em comprometo a aportar l’acreditació declarada)
Data i signatura electrònica”
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ANNEX NÚM. 2 DEL CONTRACTE

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR ADAPTAT A LA
COMARCA DELS BAGES PEL CURS 2021/22 I PRORROGABLE PEL CURS 2022/23
I 2023/24
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CAPÍTOL 1. L’OBJECTE DEL CONTRACTE
Clàusula 1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del servei escolar de transport adaptat amb servei
d’acompanyant adreçat a les persones amb mobilitat reduïda que necessiten ser
desplaçades als centres d’educació especial o altres centres d’atenció especialitzada
tals com centres ocupacionals o centres de dia, d’acord amb les fitxes d’explotació i
d’itinerari que consten als annexos d’aquest plec. Aquest transport haurà de traslladar,
per tant, a persones amb cadira de rodes o persones que, tot i requerir butaca, tenen
dificultats de mobilitat.
L’objectiu principal del servei de transport consistirà en recollir-les i traslladar-les des de
les diferents parades d’origen, properes als domicilis dels usuaris, fins als centres
educatius o d’atenció especialitzada que s’indiquen en els annexos i a l’inrevés pel què
fa al trajecte de tornada des dels centres fins als seus domicilis. Algunes línies a part de
transportar alumnes en edat escolar també caldrà transportar adults que es desplacin a
centres d’ocupació o centres de dia.

CAPÍTOL 2. LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT
Clàusula 2. Forma de prestació del servei
El servei de transport es durà a terme durant tots els dies lectius d’acord amb l’Ordre que
per a cada curs escolar publica el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, per la qual s’estableix el calendari escolar. No obstant això, el servei haurà
d’ajustar-se als dies de lliure disposició i a les festivitats locals del centre educatiu o
d’atenció especialitzada. En el cas de línies que transporten adults a centres
ocupacionals i centres de dia caldrà transportar-los també durant els dies feiners no
lectius de 1 de setembre a 31 de juliol segons el calendari anual facilitat pels gestors
dels centres.
El servei s’iniciarà en el punt de recollida inicial establert, tindrà parades en els punts
autoritzats, i estarà subjecte a l’horari lectiu de cada centre educatiu públic d’acord amb
la informació que s’especifica als annexos d’aquest PPT. En els annexos s’hi troben
detallades totes les fitxes d’explotació per línia amb els costs de cada una i el recorregut
i les fitxes d’itinerari amb els horaris de les línies.
El concessionari, però, haurà d’adaptar el servei de transport escolar a les variacions
dels horaris escolars, quan s’escaigui, sense que aquesta variació horària suposi una
modificació contractual i, per tant, sense que suposi una variació econòmica del
contracte.
De manera puntual i amb un màxim de 6 modificacions de serveis (anada o tornada) per
trimestre i línia de transport i amb una antelació prèvia de 3 dies el centre educatiu
públic, d’acord amb el Consell Comarcal, podrà modificar els itineraris habituals recollits
a les fitxes d’explotació de l’annex per adaptar-lo a les circumstàncies educatives. En
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aquests casos, i sempre que la ruta no es vegi incrementada en més del 25% dels
quilòmetres previstos en fitxa d’explotació ni modifiqui en més de 15 minuts l’horari
habitual de la línia, aquesta variació no suposarà una modificació contractual i, per tant,
no implicarà una variació econòmica del contracte.
Altres modificacions d’horaris o itineraris no incloses en aquests supòsits s’hauran de
pactar conjuntament entre els centres educatius públics, el Consell Comarcal i l’empresa
concessionària que podrà accedir o no a les peticions en funció de les seves possibilitats
i disponibilitat tenint en compte la vocació de servei implícita en qualsevol servei de
transport escolar.
En cas d’afectació de la xarxa viària per inclemències meteorològiques imprevistes, com
per exemple nevades, o per qualsevol altre fenomen imprevist tals com incendis forestal
o episodis de contaminació els horaris de transport habituals es poden veure alterats per
poder garantir el transport de l’alumnat en unes condicions de seguretat el més òptimes
possible tal i com queda recollit al “Protocol de coordinació del servei de transport i
menjador escolar gestionats pel Consell Comarcal del Bages davant situacions de risc
per afectació de la xarxa viària” sense que això pugui considerar-se una modificació del
servei.
Els horaris del transport es revisaran anualment per atendre a les variacions de la
jornada lectiva aprovades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o
pel centres educatius.
Un cop fixats els horaris d’arribada i de sortida del vehicle, aquests hauran de ser
respectats estrictament. S’estableix com a marge prudencial d’arribada al centre 10
minuts abans de l’hora d’inici de les classes i, de sortida, 10 minuts després de l’hora
de finalització de les mateixes. L’arribada dels vehicles al centre serà de manera
esglaonada per minimitzar les aglomeracions de vehicle als accessos a les escoles i
instituts.
El Consell Comarcal del Bages podrà proposar modificacions en els horaris si es
comprova que, reiteradament, el compliment dels mateixos comporta retards significatius
o excessiva antelació.
La parada del vehicle s’efectuarà únicament en els punts proposats i degudament
autoritzats pel Consell Comarcal del Bages. Qualsevol modificació de les parades
establertes ha de ser autoritzada pel Consell Comarcal del Bages.
En qualsevol cas, l’emplaçament de les parades ha de garantir que:
a) La baixada o pujada de l’alumnat es pugui efectuar amb tota seguretat.
b) La circulació general de la zona no posi en perill la seguretat dels alumnes.
c) La circulació general de la zona no romangui pertorbada per l’estacionament del
vehicle a la parada.
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Únicament seran usuaris/es del transport escolar col·lectiu objecte d’aquest contracte,
l’alumnat i adults relacionats en les propostes de transport escolar que porti a terme el
Consell Comarcal del Bages. A l’inici de curs, el Consell Comarcal lliurarà el llistat de
persones, i posteriorment a aquesta data, comunicarà quan es donin, les altes i baixes
dels mateixos. Queda totalment prohibit l’ús del servei a persones no autoritzades pel
Consell Comarcal.
El/la president/a del Consell Comarcal podrà adoptar les mesures necessàries per al bon
funcionament del servei.
En qualsevol cas el contractista haurà de complir amb la legislació vigent referida al
transport escolar i de viatgers, a la circulació i seguretat viària o qualsevol altre text
legislatiu que reguli algun dels supòsits dels quals és objecte aquest plec.
Serà també obligació del contractista, abans de l’inici de cada curs escolar, fer arribar als
ajuntaments dels municipis on es faci alguna parada, la informació sobre els horaris i
itineraris de la línia de transport escolar.
Serà obligació del adjudicatari/a comunicar al Consell Comarcal qualsevol canvi que
afecti al servei tals com alumnes que deixen d’utilitzar-lo, modificacions de parades,
parades que deixen d’efectuar-se, canvis d’horaris, etc. No comunicar aquesta
informació serà considerat com una falta greu i penalitzat com a tal segons el règim
sancionador recollit en el PCAP.

Clàusula 3. Línies de transport
El servei de transport escolar adaptat es prestarà d’acord amb la relació de línies inclosa
en l’annex I d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques.
Els serveis de transport s’han previst d’acord amb el nombre d'alumnes usuaris/es del
curs escolar 2021-2022, no obstant, és una mera previsió. El nombre d'alumnes, que el
contractista haurà d'acceptar quedarà determinat a partir de la matrícula definitiva al
centre educatiu públic per cadascun dels cursos escolars previstos en el contracte.
El contractista està obligat a adaptar-se a les variacions que es donin en la prestació del
servei com a conseqüència d’una variació en el nombre d’usuaris/es i en la localització
d’aquests d’acord amb la capacitat màxima del vehicle detallada en la clàusula 4. Les
modificacions podran suposar una variació del preu del servei d’acord amb els criteris
fixats a la corresponent fitxa d’explotació.
A l’inici del curs escolar corresponent, el Consell Comarcal del Bages podrà deixar de
prestar el servei de transport escolar quan el nombre d’alumnes usuaris/es del transport
sigui inferior o igual a 2 alumnes sense incloure els adults transportats a centres
ocupacionals o centres de dia.
El/la president/a del Consell Comarcal podrà adoptar les mesures necessàries per al bon
funcionament del servei.
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Clàusula 4. Vehicles de transport escolar adaptat
Per al correcte desenvolupament de les prestacions objecte d’aquesta contractació, els
contractistes hauran de disposar dels vehicles adients, tan pel que fa al tipus de vehicle
com pel que fa a les condicions tècniques i de seguretat i número de places. Tots els
vehicles necessàriament hauran de poder transportar simultàniament alumnes amb
cadira de rodes (PMR) i amb butaca d’acord amb la relació següent:
-

1 PMR + 10 butaques
2 PMR + 8 butaques
3 PMR + 4 butaques
4 PMR + 2 butaques

El vehicle de transport adaptat del servei LT-A-4 d’acord amb la clàusula 4 del PPT,
haurà de poder transportar necessàriament qualsevol d’aquestes combinacions
diferenciades per les particulars d’aquesta ruta – per distància recorreguda i per volum
de població dels municipis vinculada a la configuració d’aquesta ruta-:
-

1 PMR + 12 butaques
2 PMR + 12 butaques
3 PMR + 10 butaques
4 PMR + 6 butaques
5 PMR + 4 butaques

El Consell Comarcal dimensionarà el servei a partir d’aquesta relació de capacitats
màximes i serà obligació del contractista que el vehicle adscrit pugui transportar en tot
moment qualsevol d’aquestes quatre combinacions. En cap cas es podrà adscriure un
vehicle que no compleix amb les condicions mínimes d’ocupació relacionades. En cas
d’adscriure un vehicle amb capacitat superior el Consell Comarcal es reserva el dret a
utilitzar-la.
El contractista serà el/la titular del/s vehicle/s utilitzats en la prestació del/s servei/s.
Únicament s’admet l’ús de material mòbil aliè en el supòsit d’indisponiblitat provisional i
excepcional de vehicles propis. L’ús d’aquest material requerirà comunicació al Consell
Comarcal.
Els vehicles destinats a serveis de transport escolar adaptat del present contracte no
podran superar l’antiguitat de 10 anys i, excepcionalment, de 12 anys quant el vehicle
hagi estat dedicat al transport escolar a la mateixa empresa des d’abans dels 10 primers
anys.
Són requeriments mínims exigits als vehicles que presten el servei escolar de transport
els que es relacionen a continuació:
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a) El vehicle haurà de portar, al davant i ben visible, el nom del centre educatiu públic
de destí, el número de ruta, la descripció de la mateixa i si s’escau un identificador
de color. Així mateix, es col·locarà també, a la part anterior del vehicle, un rètol
amb el logotip del Consell Comarcal del Bages. El contractista assumirà el cost
d’aquests rètols.
b) Tots els vehicles hauran d’estar equipats amb calefacció i aire condicionat.
c) Tots els vehicles hauran d’estar equipats amb cinturons de seguretat i demès
elements de seguretat per garantir el transport amb seguretat de les persones
transportades, tant si van amb butaca com amb cadira de rodes. En cas que els
sistemes de retenció ho requereixin, l’adjudicatari facilitarà coixins elevadors per tal
de garantir la seguretat de l’alumnat.
d) El contractista està obligat a mantenir els vehicles d’acord amb la normativa vigent,
així com en perfecte estat de conservació i neteja i a substituir, quan sigui
necessari, aquells vehicles que, per problemes aliens als/les usuaris/es, posin en
perill el bon funcionament del servei.
A fi de facilitar el control sobre la correcta execució del contracte, el Consell Comarcal
del Bages es reserva el dret a instal·lar un aparell GPS i un sistema
d’emmagatzemament associat (posició, velocitat i hora) als vehicles que prestin els
serveis. Per al correcte funcionament d’aquest sistema els conductors hauran de seguir
les instruccions facilitades pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Bages.
Les normes de seguretat, les condicions tècniques i els elements de seguretat que
hauran de complir els vehicles seran obligatòriament totes aquelles especificacions que
contempla el RD 443/2001 de 27 d’abril sobre condicions de seguretat en el transport
escolar i de menors i les que reculli la legislació vigent a tal efecte.
El contractista està obligat a mantenir els vehicles d’acord amb la normativa vigent, així
com en perfecte estat de conservació i neteja i a substituir, quan sigui necessari, aquells
vehicles que, per problemes aliens als usuaris, posin en perill el bon funcionament del
servei
Clàusula 5. Requisits tècnics de seguretat
El contractista haurà de vetllar, en tot moment, per la seguretat dels usuaris/àries i
complirà les següents mesures específiques, pel que fa a les persones que van en
cadira de rodes:
a) El sistema de seguretat per a les cadires de rodes ha d’ésser efectiu i
independent del sistema utilitzat per l’ocupant.
b) Els punts d’ancoratge del sistema de retenció de la cadira es realitzaran sobre
parts estructuralment rígides i per sota del centre de gravetat. S’evitarà així la
deformació de la cadira i la caiguda de l’ocupant.
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c) El sistema de seguretat de l’usuari de la cadira de rodes ha d’aguantar la pelvis i
l’abdomen amb cinturons de 3 o 4 punts.
d) El sistema de seguretat de l’ocupant ha d’aplicar-se perquè les forces, en cas
d’impacte, es realitzin sobre les zones “dures” del cos. És a dir, el cinturó
abdominal s’ha de cordar sobre l’espatlla i el pit i la zona d’unió d’aquestes parts
ha de situar-se en un costat de l’ocupant i mai sobre l’estómac.
e) Les cadires de rodes han d’estar orientades cap endavant respecte a la marxa del
vehicle. Es proporcionarà, a més, un espai adequat entre cadires per evitar
topades.
f) En l’interior del vehicle, s’han de protegir amb material tou les superfícies i/o
obstacles pròxims a la ubicació de l’usuari en cadira de rodes.
g) L’ancoratge del sistema de seguretat al vehicle es realitzarà sobre punts fixos i
estructuralment resistents a la carrosseria. S’evitarà, així, el muntatge dels punts
d’ancoratge dels sistemes de seguretat sobre el vehicle en zones com portes,
finestres o qualsevol altre element mòbil de la carrosseria.
h) El sistema de seguretat ha d’ésser fàcilment operable per l’usuari, segons les
instruccions del fabricant. El temps d’instal·lació i aplicació ha d’estar entre els 60
i els 120 segons.
i) El sistema de seguretat ha d’ésser utilitzat exclusivament per a l’orientació de la
cadira de rodes i ha d’estar validat per assaigs dinàmics, segons l’Annex VII de la
Directiva 2001/85/CE.
Clàusula 6. Conductor/a
Els/Les conductors/es del vehicle destinat al servei, hauran de tenir el permís de conduir
de la classe que correspongui i hauran de figurar inscrits en el registre especial de la
Direcció General de Trànsit. Així mateix hauran de complir tot allò que disposi la
legislació vigent en la matèria que sigui de la seva competència.
Aquest personal haurà d’anar correctament uniformat i haurà de mantenir un
comportament correcte i adequat. El contractista s’obliga a procedir a la immediata
substitució dels conductors/es que no actuïn adequadament i, quan així ho demani
l’òrgan contractant.
El/la conductora, a més de les prescripcions derivades del Codi de Circulació i d’altres
normes en matèria de transport públic de viatgers, observarà les mesures de seguretat i
correcció següents:
a) Mantenir, en tot moment, una velocitat de conducció moderada.
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b) No accionar els dispositius d’obertura de les portes fins que el vehicle es trobi
totalment parat.
c) Evitar les maniobres de marxa enrere en els punts de recollida i baixada dels
alumnes.
d) Assegurar-se, abans d’emprendre la marxa, que les portes romanen tancades, que
tots els alumnes estan asseguts i que cap altre/a alumne/a es trobi dins el camp de
maniobra del vehicle o intenti creuar per davant.
e) Parar el motor del vehicle en aturades amb temps d’espera superior a 3 minuts, a
excepció, que es donin situacions climàtiques extremes que requereixin mantenir el
sistema de climatització del vehicle.
f) Actuar de manera respectuosa amb els/les usuaris/es i llurs famílies o tutors/es,
informant de qualsevol incident a l’acompanyant del servei escolar.
g) Recollir i deixar l’ alumnat, sempre i quan sigui possible, a la porta del centre
escolar públic, evitant els desplaçaments de l’alumnat i el creuament de carrers o
carreteres.
h) Conèixer els mecanismes de seguretat del vehicle i el seu funcionament.
i) En general, realitzar el servei d’acord amb la normativa vigent en matèria de
conducció de serveis públics de transport.
Clàusula 7. Cap de servei
El o la cap de servei és la persona que fa tasques de gerència, direcció i coordinació de
l’empresa concessionària. Correspondrà al o la cap de servei atendre i intentar resoldre
les demandes del Consell Comarcal en temes relacionats amb la prestació del servei de
transport escolar ja sigui directament o delegant-ne la responsabilitat a tercers.
El o la cap de servei vetllarà pel compliment de totes les clàusules i condicions d’aquest
PPT garantint que el servei es presta d’acord amb els principis de legalitat, eficiència,
eficàcia, responsabilitat i bona fe.
A l’inici del contracte l’empresa adjudicatària haurà de facilitar el contacte del o la cap de
servei al Consell Comarcal per tal de poder mantenir una comunicació fluïda sobre la
gestió del servei i del contracte objecte d’aquest plec.
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Clàusula 8. Gestió d’incidències i emergències de transport
El contractista seguirà l’itinerari i horari establert. Tot i així, cal tenir en compte que
qualsevol incidència imprevista pot fer variar el recorregut, o bé el temps en uns minuts.
En qualsevol cas, l’empresa de transport les comunicarà al Consell Comarcal el més
aviat possible.
En cas de previsió de demores en la prestació del servei superiors a 30 minuts,
l’empresa de transport actuarà d’acord amb el protocol establert al Reglament Comarcal
d’Ús del Servei Escolar de Transport inclòs en l’annex i ho comunicarà de manera
immediata al Consell Comarcal. En el cas que el Consell Comarcal gestioni la incidència,
per tal d’evitar la demora en la prestació del servei, és obligació del contractista assumir
les despeses que se’n derivin.
En cas d’avaria del vehicle és responsabilitat de l’empresa concessionària posar un
vehicle de substitució immediatament per tal de resoldre en el menor temps possible la
incidència. S’autoritzen els canvis en la modalitat de la prestació contractada sempre i
quan estiguin motivats per avaries del vehicle que presta el servei que suposin demores
significatives del trajecte. En qualsevol cas, els canvis han de comportar una millora en
la prestació del servei que s’ofereix a l’alumnat i, aquestes situacions excepcionals, es
comunicaran prèviament a la persona responsable del Consell Comarcal per tal que les
autoritzi.
Pel què fa a gestió d’incidències vinculades a emergències sanitàries que interfereixin en
el normal desenvolupament del servei, caldrà que l’empresa contractista adapti el servei
a la legislació i recomanacions específiques vigents en cada moment, per tal de garantir
la seguretat sanitària. Serà responsabilitat de l’empresa complir amb aquesta legislació i
recomanacions i el seu desplegament es farà coordinada i consensuadament amb el
Consell Comarcal. La despesa de material fungible derivat del compliment de la
legislació i les recomanacions específiques vigents, tals com gels hidroalcohòlics,
mascaretes d’un sol ús o guants, aniran a càrrec de l’empresa sense prejudici que el
Consell Comarcal pugui contribuir, si així ho creu oportú, a sufragar part d’aquesta
despesa.
En cas d’emergències vinculades a situacions meteorològiques o naturals adverses
l’empresa contractista estarà obligada a complir amb el protocol de situacions de risc per
afectació de la xarxa viària elaborat pel Consell Comarcal i vigent en cada moment.
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CAPÍTOL 3. LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ACOMPANYANT
Clàusula 9. Forma de prestació del servei
Per a la realització d’aquest servei el/la contractista s’obliga a aportar les persones
necessàries, idònies i majors d’edat, que tindran com a principal funció encarregar-se
de l’atenció de les persones transportades.
El servei d’acompanyament que obligatòriament ha de tenir el servei de transport
adaptat es durà a terme durant tots els dies lectius d’acord amb l’Ordre que per a cada
curs escolar publica el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per la
qual s’estableix el calendari escolar igual que el servei de transport. I l’haurà d’adaptar
igualment a les variacions horàries i a la forma de prestació del servei recollit en el
capítol 2 d’aquests plecs.
El servei d’acompanyant s’iniciarà en el primer punt de recollida establert per a cada línia
i es mantindrà durant l’itinerari complet de la ruta i estarà subjecte a l’horari lectiu de
cada centre educatiu d’acord amb la informació que s’especifica a les fitxes d’itinerari
dels annexos.
El/la contractista haurà de preveure la fórmula oportuna per tal de disposar de forma
immediata de personal suplent en el supòsit de malalties, baixes o absències dels/ de les
acompanyants. No fer aquesta substitució de manera immediata està considerat com a
infracció greu i sancionat com a tal.
Els/les acompanyants hauran de portar obligatòriament l’armilla reflectora, d’acord amb
la norma EN 471. Aquesta armilla anirà a càrrec de l’empresa contractista i haurà d’estar
serigrafiada amb el logotip del Consell Comarcal del Bages.
El/la president/a del Consell Comarcal podrà adoptar les mesures necessàries per al bon
funcionament del servei.
Clàusula 10. Funcions de l’acompanyant
Les tasques principals de la persona acompanyant seran les següents:
a) Atendre els/les usuaris/es en les pujades i baixades del vehicle, així com també
durant el temps de trajecte i l’acompanyament fins al centre de destinació portantlos en ordre fins a un punt acordat a l’interior del recinte escolar i deixant-los sota
la vigilància de la persona designada pel centre educatiu a tal efecte.
b) Assegurar-se que en les tornades, si no estan autoritzats a retornar sols o soles,
els/les alumnes es queden amb un adult responsable. La relació d’adults
autoritzats a recollir cada infant seran facilitats pel Consell Comarcal i poden ser
una o diverses persones.
c) Passar llista durant els serveis d’anada i tornada a fi de tenir un control en temps
real dels alumnes que s’estan transportant.
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d) Encotxar i desencotxar les cadires dels usuaris de transport adaptat.
e) Tenir cura que les persones transportades quedin acompanyades pel familiar o
persona designada a aquest efecte en la parada de destí. En cas que la persona
no sigui recollit/da, passat un temps d’espera prudencial es deixarà amb els
Mossos d’Esquadra o Policies Locals de cada municipi sens perjudici que, amb
l’autorització expressa dels progenitors o tutors legals, es decideixi d’una altra
manera.
f) Informar el centre educatiu i les famílies de les incidències esdevingudes al llarg
del trajecte. En el supòsit d’incidències greus, serà necessari també posar-les en
coneixement del Consell Comarcal.
g) Comunicar al centre educatiu i al Consell Comarcal la relació de persones
transportades diàriament.
h) Adoptar totes les mesures possibles per tal que el transport es desenvolupi en un
clima de normalitat i seguretat i realitzar totes aquelles tasques que li siguin
encomanades per l’òrgan contractant a fi d’assegurar la qualitat de la prestació
del servei.
i) Utilitzar el programari que se li faciliti des del Consell Comarcal o l’empresa
concessionària, tals com APPs de transport escolar o demès programari, per
desenvolupar el servei.
j) Presentar-se a l’equip directiu del centre educatiu a l’inici de curs i sempre que hi
hagi un canvi d’acompanyant.
k) Utilitzar el català com a llengua vehicular amb totes les persones i famílies
usuàries del servei, sempre i quan això no impliqui un impediment per a
desenvolupar el servei.
l) Vetllar, juntament amb el transportista, pel bon funcionament del servei incloent el
compliment d’horaris i parades. Qualsevol disfunció en el funcionament del servei
haurà de ser comunicada al Consell Comarcal a través de la persona
coordinadora que designi l’empresa.
m) Qualsevol altra tasca recollida en el Reglament Comarcal d’Ús del Servei Escolar
de Transport decret, el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el
servei escolar de transport i el Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre
condicions de seguretat en el transport escolar i de menors. Qualsevol modificació
de la legislació vigent, inclòs el Reglament Comarcal d’Ús del Servei Escolar de
Transport, serà d’obligat compliment.
n) Fer complir amb la normativa vinculada a les emergències sanitàries o de
qualsevol altre naturalesa que estigui vigent en cada moment i que tingui a veure
amb les funcions pròpies del seu lloc de treball.
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Clàusula 11. Gestió d’incidències
L’acompanyant davant de qualsevol incident ocorregut durant el servei, actuarà segons
el que marca la normativa vigent, i a més:
a) Actuarà amb respecte davant les persones usuàries del servei, llurs familiars o
tutors i davant dels responsables del centre educatiu. Les actituds masclistes i
racistes estan considerades com a falta greu i seran sancionades com a tals.
b) Haurà de conèixer els mecanismes de seguretat del vehicle i el seu funcionament,
així com el protocol en cas d’emergències.
c) Realitzarà totes aquelles tasques que li siguin encomanades per l’òrgan
contractant a fi d’assegurar la qualitat de la prestació del servei.
En el cas d’incidències tals com problemes de comportament a l’interior del vehicle,
baralles, etc., serà obligació de l’acompanyant informar-ne immediatament al centre
educatiu i deixar-ne registre escrit al centre perquè aquest pugui actuar per resoldre el
conflicte o incidència de la manera que cregui més oportuna.
En cas d’incidències greus o reiteració d’incidències en un mateix servei caldrà informar
al Consell Comarcal a través de la persona encarregada de la coordinació del servei.
Per tal de poder gestionar incidències greus l’empresa concessionària posarà un telèfon
d’emergències a l’abast de les famílies perquè puguin comunicar-se amb l’empresa
encarregada de prestar el servei. El telèfon només estarà autoritzat per emergències i
haurà d’estar operatiu només mentre duri el servei de transport d’anada i tornada. Si
transcorreguts uns mesos des de l’inici del contracte es corrobora que les famílies estan
fent un ús indegut del telèfon, el número —prèvia autorització del Consell Comarcal—
podrà ser desactivat.
Clàusula 12. La formació dels i les acompanyants
Serà obligació de l’empresa oferir una formació continuada als i les acompanyants per
tal d’oferir-los els recursos necessaris per tal de poder desenvolupar les seves tasques.
La formació anirà a càrrec de l’empresa i el seu contingut es consensuarà amb el
Consell Comarcal del Bages. Serà obligació oferir una formació de com a mínim 15
hores per curs escolar. La participació del personal acompanyant en aquestes accions
formatives serà obligatòria i serà obligació de l’empresa comptabilitzar aquestes hores
com a hores efectivament treballades i pagar-les, per tant, com a hores laborals.
A més d’aquesta formació anual obligatòria els i les acompanyants que presten serveis
d’acompanyament a alumnat d’educació especial de manera regular hauran de fer una
formació específica de suport a infants amb necessitats educatives especials. Aquesta
formació serà de com a mínim 10 hores. Als i les acompanyants que acreditin formació
específica en temes d’educació especial els serà convalidada.
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Clàusula 13. La coordinació del servei
Serà obligació de l’empresa concessionària adscriure una persona coordinadora del
servei d’acompanyants de transport al contracte. Seran tasques de coordinació vetllar
pel bon funcionament del servei d’acompanyament i atendre i intentar resoldre les
demandes del Consell Comarcal en temes relacionats amb la prestació del servei de
transport escolar. Així mateix haurà de supervisar, coordinar i assessorar tot l’equip
d’acompanyants del servei, amb plena disponibilitat durant el temps que es realitza el
servei de transport escolar i transport adaptat i assistit. El contractista ha d’informar al
Consell Comarcal del nom i cognoms i telèfon de contacte d’aquesta persona a l’inici de
l’execució del contracte. Aquesta persona haurà d’estar disponible sempre que el
Consell Comarcal ho requereixi i haurà de tenir disponibilitat també perquè sempre que li
sigui requerit es desplaci a la seu del Consell Comarcal o a qualsevol dels centres
educatius on es presti el servei per tal d’entrevistar-se amb la persona responsable del
contracte per avaluar la gestió del servei i l’equip directiu dels centres educatius en cas
que el Consell Comarcal ho consideri necessari.
La persona coordinadora serà la que vetllarà pel compliment de totes les clàusules i
condicions del capítol 3 d’aquest PPT garantint que el servei es presta d’acord amb els
principis de legalitat, eficiència, eficàcia, responsabilitat i bona fe.
També serà responsabilitat d’aquesta persona gestionar personalment el telèfon
d’emergències descrit a la clàusula 11.

CAPÍTOL 4. OBLIGACIONS
Clàusula 14. Obligacions del contractista
El contractista ha de realitzar el servei amb estricta subjecció a les disposicions d’aquest
plec de prescripcions tècniques i a les instruccions que rebi del Consell Comarcal.
El contractista ha de sol·licitar l’autorització de la Direcció General de Transports del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la
realització del servei contractat i presentar-ne una còpia al Consell Comarcal en el
termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la recepció del document
que justifiqui l’obtenció del permís.
D’altra banda, l’empresa transportista està obligada a complir tots els requisits establerts
a la normativa vigent en matèria de transport per carretera, així com les formalitats i els
requisits exigibles per les administracions públiques que hi tinguin competència.
El contractista està obligat a aplicar, a proposta del Consell Comarcal, l’ús de noves
tecnologies pel seguiment del servei sempre que la seva utilització ofereixi avantatges,
major nombre de prestacions, millor aplicació tècnica, i d’altres característiques que
puguin ésser avantatjoses per a l’Administració.
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Serà obligació de l’empresa contractista respecte a la gestió dels acompanyants els
següents aspectes:
a)

Organitzar el servei d’acompanyants d’acord amb les seves funcions
recollides en el capítol 3 d’aquest PPT i amb la legislació i reglament vigent en
cada moment.

c)

Prestar el servei d’acompanyants amb la continuïtat i la regularitat establerta.
En cas d’extinció del contracte prestar el servei fins que un altre es faci càrrec
de la seva gestió.

d)

Admetre qualsevol persona usuària del servei que el Consell Comarcal li
comuniqui.

e)

Responsabilitzar-se que sempre hi hagi la persona acompanyant en cada una
de les rutes establertes.

f)

Subrogar el personal que prestava aquest servei amb anterioritat a la
formalització de l’adjudicació, d’acord a la relació facilitada per les empreses
que fins ara l’estaven prestant.

g)

Responsabilitzar-se de la netedat i el tracte amable i respectuós del personal
envers les persones usuàries i les seves famílies o representants legals,
conductors/es i personal dels centres educatius.

h)

Evitar, en la mesura del possible, el canvi dels i les acompanyants. En cas
que la substitució sigui inevitable, ha de vetllar perquè coneguin l’itinerari i les
característiques de les persones usuàries abans d’iniciar els serveis.

i)

Substituir sempre que li requereixi el Consell Comarcal un acompanyat quan
no compleixi satisfactòriament amb les seves funcions.

j)

Cobrir les absències puntuals o baixes temporals del personal segons els
requisits que estableix aquest Plec, de forma que el servei es presti
diàriament. El servei no es pot realitzar sense la presència en el vehicle de
l’acompanyant. Aquesta és una obligació essencial del contracte.

k)

En cas d’haver ofert com a millora durant el procés de licitació d’un sistema
telemàtic d’informació i comunicació i haver resultat adjudicatari fer servir i
garantir el funcionament d’aquest sistema tal i com es recull al PCAP.

l)

Utilitzar qualsevol altre programari específic de transport escolar que li sigui
facilitat pel Consell Comarcal.

m)

Garantir que cada una de les persones acompanyants tingui un dispositiu
mòbil smartphone operatiu per tal de poder fer ús de programari d’informació i
gestió de transport escolar.
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n)

Habilitar un número de telèfon d’emergències per les famílies.

o)

Complir en tot moment els requisits legals vigents en matèria de seguretat i
higiene laboral, així com totes aquelles accions formatives i legals que
comporti el correcte desenvolupament del servei. L’incompliment d’aquestes
exigències, serà responsabilitat exclusiva del contractista.

L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà
cap responsabilitat per al Consell Comarcal. Sense perjudici d'això, el Consell podrà
requerir al contractista perquè acrediti documentalment el compliment de les referides
obligacions.
Clàusula 15. Responsabilitat
L’empresari assumirà la responsabilitat civil i/o patrimonial, i les obligacions fiscals i
mercantils que es deriven del compliment o incompliment contractual, així com les que
siguin conseqüència del funcionament normal o anormal del servei públic.
El contractista té l’obligació de complir la normativa vigent en l’àmbit laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut i higiene en el treball, d’integració social de les
persones amb NNEE, d’igualtat efectiva de dones i homes, de protecció de dades
personals i en matèria mediambiental. L’incompliment d’aquestes obligacions per part
del contractista o la infracció de les disposicions vigents en qualsevol dels àmbits
esmentats no suposarà cap responsabilitat per a l’administració contractant.
El contractista serà responsable, durant l'execució del contracte, de tots els danys i
perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar 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 deficient organització del servei.
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran d'ésser reparats
pel contractista, el qual haurà de restablir les seves condicions primitives o compensar
adequadament els danys i perjudicis causats.
Serà per compte del contractista indemnitzar els danys que s'originin a tercers. Serà així
mateix pel seu compte indemnitzar els danys que s'originin al mateix Consell o al
personal que en depèn.
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Clàusula 16. Assegurança
L’assegurança obligatòria de viatgers, adequada a la capacitat de cada vehicle adscrit al
servei, anirà a càrrec del contractista que també haurà de tenir contractada i vigent una
assegurança complementària que cobreixi, sense limitació de quantia, la responsabilitat
civil per danys i perjudicis soferts per les persones transportades derivada de l’ús i la
circulació dels vehicles utilitzats en el servei de transport adjudicat.
Clàusula 17. Seguretat i higiene
L’empresa resta obligada a complir en tot moment els requisits legals vigents en matèria
de seguretat i higiene laboral, així com totes aquelles accions formatives i legals que
comporti el correcte desenvolupament del servei. L’incompliment d’aquestes exigències,
serà responsabilitat exclusiva del contractista.
Clàusula 18. Memòria tècnica
A l’inici de cada curs escolar, excepte si coincideix amb l’inici del contracte i s’ha lliurat
anteriorment al Consell Comarcal, i d’acord amb el que es desprèn dels punts anteriors,
el contractista haurà d’aportar la documentació següent:
a) La flota de vehicles destinats a la prestació del servei indicant les seves
referències tècniques. Caldrà adjuntar fotocòpies compulsades de la fitxa tècnica de
cada vehicle que caldrà actualitzar, tantes vegades com sigui necessari, d’acord amb
les inspeccions periòdiques.
b) La relació dels conductors/es que puguin prestar els serveis contractats indicant el
nom complet,
el NIF i els respectius contractes laborals, així com tota la
documentació necessària per formalitzar els mateixos. Al mes de desembre, al mes
de març i al mes de juny de cada curs, caldrà presentar els RLC i RNT corresponents
o els documents que en cada moment estableixi la TGSS i que contingui la informació
requerida.
c) L’assegurança de responsabilitat civil il·limitada i l’assegurança obligatòria de
viatgers de tots els vehicles adscrits al servei i el rebut anual.
d) L’autorització de la Direcció General de Territori i Sostenibilitat i l’autorització
específica on figuri la ruta del servei. Aquesta autorització haurà de contemplar i
coincidir obligatòriament amb el número de servei, la ruta, parades i vehicles
adjudicats pel Consell Comarcal. En el seu defecte, s’admet la sol·licitud de
l’autorització fins que es disposi del document definitiu. Serà obligació del contractista
la presentació a l’òrgan contractant de l’actualització d’aquesta documentació.
e) Proposta de procediment d’actuació en cas d’avaria o d’accident del vehicle tenint
en compte les indicacions que recull el Reglament Comarcal d’Ús del Servei Escolar
de Transport.
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f) La proposta d’horaris per a cadascuna de les expedicions i itineraris objecte del
contracte.
Clàusula 19. Normativa d’aplicació
Amb independència de la normativa aplicable pròpia del dret administratiu, són
d’aplicació a aquest contracte:
a) La normativa vigent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
aplicable al transport escolar.
b) La normativa reguladora del transport de viatgers, continguda essencialment en
les següents disposicions legals:
-

Reial Decret 319/1990 que aprova el Reglament de la Llei 12/1987, de 28 de
maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles
de motor.
Llei 12/1987, de 28 de maig, del transport de viatgers per carretera.
Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de
transport.
Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el
transport escolar i de menors, modificat pel Reial Decret 894/2001, de 30
d’agost.
Reial Decret 965/2006, de 1 de setembre, pel qual es modifica el Reglament
General de Circulació aprovat pel Reial Decret 1428/2003, de 21 de
novembre.
El Reglament Comarcal d’Ús del Servei Escolar de Transport aprovat pel
Consell Comarcal vigent en cada moment.
El Protocol de Coordinació del Servei de Transport gestionats pel Consell
Comarcal del Bages davant situacions de risc per afectació de la xarxa viària
vigent en cada moment.
Així com la resta de la normativa legal aplicable.

Annexes
Annex 1: Fitxes d’explotació
Annex 2: Fitxes d’itinerari
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ANNEX 1 DEL PPT
/d/EZZ/͗ >dͲͲϮ

:ĞƌŽŶŝĚĞDŽƌĂŐĂƐͬŵƉĂŶƐ

DhE//W/^͗ ^ƷƌŝĂͲ^ĂŶƚ:ŽĂŶĚĞsŝůĂƚŽƌƌĂĚĂͲDĂŶƌĞƐĂͲ:ĞƌŽŶŝ
^>^Zs/
dŝƉƵƐĚΖĞŶƐĞŶǇĂŵĞŶƚ

͘^W/>

dŝƉƵƐĚĞǀĞŚŝĐůĞŵăǆŝŵ

d͘Wdd

EƷŵĞƌŽŝŶŝĐŝĂůĚĞƉĂƌĂĚĞƐ

ϭϬ

EƷŵĞƌŽĚĞƐĞƌǀĞŝƐĚŝĂƌŝƐƉĞƌǀĞŚŝĐůĞ

Ϯ

sŝĂĂŵďĚŝĨŝĐƵůƚĂƚ

EK

,ŽƌĞƐĚŝăƌŝĞƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚŐĞ

Ϯ͕ϱ

^/d/EZZ/E

/d/EZZ/
WZKy/Dd
E

ŝƐƚăŶĐŝĂ;ŬŵͿ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬŬŵ

dĞŵƉƐ;ŵŝŶƵƚƐͿ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϰŵŝŶ

ŽƐƚĂƐĞ;^ĞŐŽŶƐŵĂƚƌŝƵĚĞƚĞŵƉƐŝĚŝƐƚăŶĐŝĂͿ

ϵϯ͕ϳϯΦ

ŽƐƚĂƐĞ;ǀŝĂĂŵďĚŝĨŝĐƵůƚĂƚͿ

ϵϯ͕ϳϯΦ

Ͳ

^/d/EZZ/dKZE

/d/EZZ/
WZKy/Dd
dKZE

ŝƐƚăŶĐŝĂ;ŬŵͿ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬŬŵ

dĞŵƉƐ;ŵŝŶƵƚƐͿ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϰŵŝŶ

ŽƐƚĂƐĞ;^ĞŐŽŶƐŵĂƚƌŝƵĚĞƚĞŵƉƐŝĚŝƐƚăŶĐŝĂͿ

ϵϯ͕ϳϯΦ

ŽƐƚĂƐĞ;ǀŝĂĂŵďĚŝĨŝĐƵůƚĂƚͿ

ϵϯ͕ϳϯΦ

Ͳ

^d>/DEd>WZh>Zhd
ŽƐƚƌƵƚĂWD;ŶĂĚĂнdŽƌŶĂĚĂͿ;ΦͬĚŝĂͿ
'нŝ;ϲйнϭϯйͿ;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚƌƵƚĂdƌĂŶƐƉŽƌƚ;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚŵŽŶŝƚŽƌĂƚŐĞ;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚƌƵƚĂĂƐĞ/ŵƉŽƐĂďůĞ;ΦͬĚŝĂͿ
/sϭϬй;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚƌƵƚĂW;ΦͬĚŝĂͿ

ϭϴϳ͕ϰϲΦ
ϯϱ͕ϲϮΦ
ϮϮϯ͕ϬϴΦ
ϯϲ͕ϰϱΦ
Ϯϱϵ͕ϱϯΦ
Ϭ͕ϬϬΦ
Ϯϱϵ͕ϱϯΦ

/d/EZZ/͗ >dͲͲϯ

:ĞƌŽŶŝĚĞDŽƌĂŐĂƐ

DhE//W/^͗ DŽŶŝƐƚƌŽůĚĞDŽŶƚƐĞƌƌĂƚͲĂƐƚĞůůďĞůůŝĞůǀŝůĂƌͲDĂŶƌĞƐ
^>^Zs/
dŝƉƵƐĚΖĞŶƐĞŶǇĂŵĞŶƚ

͘^W/>

dŝƉƵƐĚĞǀĞŚŝĐůĞŵăǆŝŵ

d͘Wdd

EƷŵĞƌŽŝŶŝĐŝĂůĚĞƉĂƌĂĚĞƐ

ϴ

EƷŵĞƌŽĚĞƐĞƌǀĞŝƐĚŝĂƌŝƐƉĞƌǀĞŚŝĐůĞ

Ϯ

sŝĂĂŵďĚŝĨŝĐƵůƚĂƚ
,ŽƌĞƐĚŝăƌŝĞƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚŐĞ

EK
ϯ

^/d/EZZ/E

/d/EZZ/
WZKy/Dd
E

ŝƐƚăŶĐŝĂ;ŬŵͿ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬŬŵ

dĞŵƉƐ;ŵŝŶƵƚƐͿ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϰŵŝŶ

ŽƐƚĂƐĞ;^ĞŐŽŶƐŵĂƚƌŝƵĚĞƚĞŵƉƐŝĚŝƐƚăŶĐŝĂͿ

ϵϯ͕ϳϯΦ

ŽƐƚĂƐĞ;ǀŝĂĂŵďĚŝĨŝĐƵůƚĂƚͿ

ϵϯ͕ϳϯΦ

Ͳ

^/d/EZZ/dKZE

/d/EZZ/
WZKy/Dd
dKZE

ŝƐƚăŶĐŝĂ;ŬŵͿ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬŬŵ

dĞŵƉƐ;ŵŝŶƵƚƐͿ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϰŵŝŶ

ŽƐƚĂƐĞ;^ĞŐŽŶƐŵĂƚƌŝƵĚĞƚĞŵƉƐŝĚŝƐƚăŶĐŝĂͿ

ϵϯ͕ϳϯΦ

ŽƐƚĂƐĞ;ǀŝĂĂŵďĚŝĨŝĐƵůƚĂƚͿ

ϵϯ͕ϳϯΦ

Ͳ

^d>/DEd>WZh>Zhd
ŽƐƚƌƵƚĂWD;ŶĂĚĂнdŽƌŶĂĚĂͿ;ΦͬĚŝĂͿ
'нŝ;ϲйнϭϯйͿ;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚƌƵƚĂdƌĂŶƐƉŽƌƚ;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚŵŽŶŝƚŽƌĂƚŐĞ;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚƌƵƚĂĂƐĞ/ŵƉŽƐĂďůĞ;ΦͬĚŝĂͿ
/sϭϬй;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚƌƵƚĂW;ΦͬĚŝĂͿ

ϭϴϳ͕ϰϲΦ
ϯϱ͕ϲϮΦ
ϮϮϯ͕ϬϴΦ
ϰϯ͕ϳϰΦ
Ϯϲϲ͕ϴϮΦ
Ϭ͕ϬϬΦ
Ϯϲϲ͕ϴϮΦ

/d/EZZ/͗ >dͲͲϰ

:ĞƌŽŶŝĚĞDŽƌĂŐĂƐ

DhE//W/^͗ ĂƐƚĞůůĐŝƌͲEĂǀĂƌĐůĞƐͲ:ĞƌŽŶŝDŽƌĂŐĂƐ
^>^Zs/
dŝƉƵƐĚΖĞŶƐĞŶǇĂŵĞŶƚ

͘^W/>

dŝƉƵƐĚĞǀĞŚŝĐůĞŵăǆŝŵ

d͘Wdd

EƷŵĞƌŽŝŶŝĐŝĂůĚĞƉĂƌĂĚĞƐ

ϭϮ

EƷŵĞƌŽĚĞƐĞƌǀĞŝƐĚŝĂƌŝƐƉĞƌǀĞŚŝĐůĞ

Ϯ

sŝĂĂŵďĚŝĨŝĐƵůƚĂƚ

^/

,ŽƌĞƐĚŝăƌŝĞƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚŐĞ

ϯ͕ϱ

^/d/EZZ/E

/d/EZZ/
WZKy/Dd
E

ŝƐƚăŶĐŝĂ;ŬŵͿ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬŬŵ

dĞŵƉƐ;ŵŝŶƵƚƐͿ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϰŵŝŶ

ŽƐƚĂƐĞ;^ĞŐŽŶƐŵĂƚƌŝƵĚĞƚĞŵƉƐŝĚŝƐƚăŶĐŝĂͿ

ϵϯ͕ϳϯΦ

ŽƐƚĂƐĞ;ǀŝĂĂŵďĚŝĨŝĐƵůƚĂƚͿ

ϭϮϭ͕ϴϱΦ

Ͳ

^/d/EZZ/dKZE

/d/EZZ/
WZKy/Dd
dKZE

ŝƐƚăŶĐŝĂ;ŬŵͿ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬŬŵ

dĞŵƉƐ;ŵŝŶƵƚƐͿ

ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϰŵŝŶ

ŽƐƚĂƐĞ;^ĞŐŽŶƐŵĂƚƌŝƵĚĞƚĞŵƉƐŝĚŝƐƚăŶĐŝĂͿ

ϵϯ͕ϳϯΦ

ŽƐƚĂƐĞ;ǀŝĂĂŵďĚŝĨŝĐƵůƚĂƚͿ

ϭϮϭ͕ϴϱΦ

Ͳ

^d>/DEd>WZh>Zhd
ŽƐƚƌƵƚĂWD;ŶĂĚĂнdŽƌŶĂĚĂͿ;ΦͬĚŝĂͿ
'нŝ;ϲйнϭϯйͿ;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚƌƵƚĂdƌĂŶƐƉŽƌƚ;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚŵŽŶŝƚŽƌĂƚŐĞ;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚƌƵƚĂĂƐĞ/ŵƉŽƐĂďůĞ;ΦͬĚŝĂͿ
/sϭϬй;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚƌƵƚĂW;ΦͬĚŝĂͿ

Ϯϰϯ͕ϳϬΦ
ϰϲ͕ϯϬΦ
ϮϵϬ͕ϬϬΦ
ϱϭ͕ϬϯΦ
ϯϰϭ͕ϬϯΦ
Ϭ͕ϬϬΦ
ϯϰϭ͕ϬϯΦ

/d/EZZ/͗ >dͲͲϲ

:ĞƌŽŶŝĚĞDŽƌĂŐĂƐ

DhE//W/^͗ DĂŶƌĞƐĂͺ:ĞƌŽŶŝDŽƌĂŐĂƐ
^>^Zs/
dŝƉƵƐĚΖĞŶƐĞŶǇĂŵĞŶƚ

͘^W/>

dŝƉƵƐĚĞǀĞŚŝĐůĞŵăǆŝŵ

d͘Wdd

EƷŵĞƌŽŝŶŝĐŝĂůĚĞƉĂƌĂĚĞƐ

ϱ

EƷŵĞƌŽĚĞƐĞƌǀĞŝƐĚŝĂƌŝƐƉĞƌǀĞŚŝĐůĞ

Ϯ

sŝĂĂŵďĚŝĨŝĐƵůƚĂƚ
,ŽƌĞƐĚŝăƌŝĞƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚŐĞ

EK
Ϯ

^/d/EZZ/E

/d/EZZ/
WZKy/Dd
E

ŝƐƚăŶĐŝĂ;ŬŵͿ

ĨŝŶƐĂϭϱŬŵ

dĞŵƉƐ;ŵŝŶƵƚƐͿ

ĞŶƚƌĞϮϬŝϯϱŵŝŶ

ŽƐƚĂƐĞ;^ĞŐŽŶƐŵĂƚƌŝƵĚĞƚĞŵƉƐŝĚŝƐƚăŶĐŝĂͿ

ϰϰ͕ϲϴΦ

ŽƐƚĂƐĞ;ǀŝĂĂŵďĚŝĨŝĐƵůƚĂƚͿ

ϰϰ͕ϲϴΦ

Ͳ

^/d/EZZ/dKZE

/d/EZZ/
WZKy/Dd
dKZE

ŝƐƚăŶĐŝĂ;ŬŵͿ

ĨŝŶƐĂϭϱŬŵ

dĞŵƉƐ;ŵŝŶƵƚƐͿ

ĞŶƚƌĞϮϬŝϯϱŵŝŶ

ŽƐƚĂƐĞ;^ĞŐŽŶƐŵĂƚƌŝƵĚĞƚĞŵƉƐŝĚŝƐƚăŶĐŝĂͿ

ϰϰ͕ϲϴΦ

ŽƐƚĂƐĞ;ǀŝĂĂŵďĚŝĨŝĐƵůƚĂƚͿ

ϰϰ͕ϲϴΦ

Ͳ

^d>/DEd>WZh>Zhd
ŽƐƚƌƵƚĂWD;ŶĂĚĂнdŽƌŶĂĚĂͿ;ΦͬĚŝĂͿ

ϴϵ͕ϯϲΦ

'нŝ;ϲйнϭϯйͿ;ΦͬĚŝĂͿ

ϭϲ͕ϵϴΦ

ŽƐƚƌƵƚĂdƌĂŶƐƉŽƌƚ;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚŵŽŶŝƚŽƌĂƚŐĞ;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚƌƵƚĂĂƐĞ/ŵƉŽƐĂďůĞ;ΦͬĚŝĂͿ
/sϭϬй;ΦͬĚŝĂͿ
ŽƐƚƌƵƚĂW;ΦͬĚŝĂͿ

ϭϬϲ͕ϯϰΦ
Ϯϵ͕ϭϲΦ
ϭϯϱ͕ϱϬΦ
Ϭ͕ϬϬΦ
ϭϯϱ͕ϱϬΦ

Aprovat per decret de
presidència núm. 602/2021
02-11-2021

ANNEX 2 DEL PPT

Municipi

Tipus de
centre
educatiu

Horari
d'arribada i
de sortida

Trajectes
diaris

Dies de
prestaci
ó del
servei

Santpedor

Educació
Especial

9.20h a
17.30h

Anada i
tornada

218

Santpedor i
CEE Jeroni de Moragas Sant Fruitós
de Bages

Educació
Especial

9.30h a
17.30h

Anada i
tornada

179

9.30h a
17.30h

Anada i
tornada

9.30h a
17.30h

Anada i
tornada

Lot

Identifica
ció de la
línia

Centre educatiu

1

LT-A-2

AIS Puigberenguer
CEE Jeroni de Moragas

2

LT-A-3

3

LT-A-4

CEE Jeroni de Moragas

Santpedor

Educació
Especial

4

LT-A-6

CEE Jeroni de Moragas

Santpedor

Educació
Especial

(*1)

Itinerari del vehicle
Súria – Sant Joan de
Vilatorrada – Manresa Santpedor
Monistrol de Montserrat
– Castellbell i el Vilar –
Manresa – Santpedor –
Sant Fruitós de Bages

Previsió
inicial
nombre
usuaris/es

Tipus de
vehicle

Acompanyant

7

Transport
adaptat
(*1)

Si

6

Transport
adaptat
(*1)

Si

218

Castellcir – Moià Navarcles - Santpedor

10

179

Manresa - Santpedor

5

Transport
adaptat
(*2)
Transport
adaptat
(*1)

1 PMR + 10 butaques (PMR= Plaça de mobilitat reduïda i equival a cadira de rodes)
2 PMR + 8 butaques
3 PMR + 4 butaques
4 PMR + 2 butaques

(*2) El vehicle de transport adaptat del servei LT-A-4 d’acord amb la clàusula 4 del PPT, haurà de poder transportar necessàriament qualsevol
d’aquestes combinacions diferenciades per les particulars d’aquesta ruta:
1 PMR + 12 butaques
2 PMR + 12 butaques
3 PMR + 10 butaques
4 PMR + 6 butaques
5 PMR + 4 butaques
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Si

Si

