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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

 
 
Clàusula 1. Objecte dels contractes 
 
És objecte dels presents contractes la prestació del servei de transport escolar 
col·lectiu de la Comarca del Bages dels alumnes, les prestacions que compren 
aquest servei es defineixen en el plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
CPA: 49.31.21 - Serveis regulars de transport terrestre urbà i suburbà de 
passatgers per carretera. 
CPV: 60130000-8 - Serveis especials de transport de passatgers per carretera. 
Categoria del contracte: 2 - Serveis de transport per via terrestre - de l’annex II 
del TRLCSP. 
 
 
Clàusula 2. Òrgan de contractació 
 
D’acord amb el que disposa l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització comarcal de 
Catalunya, la competència correspon al Ple del Consell Comarcal. Sens perjudici 
de les delegacions que es puguin efectuar, així com l’assenyalat en la Disposició 
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en 
endavant TRLCSP). 
 
 
Clàusula 3. Divisió en lots 
 
Aquest contracte administratiu es divideix en lots. Cada lot és una línia, i cada 
línia inclou diversos itineraris, caldrà estar al que disposa l’annex I ( que conté la 
relació de línies i la taula d’explotació) del plec de prescripcions tècniques. 
 
Per cada un dels lots, que compren un determinat servei de transport, identificat 
amb un número i una lletra, s’atorgarà un contracte independent, de forma que 
per a cada servei que és licita haurà de formalitzar-se una oferta singularitzada 
en la proposició econòmica del procediment obert. Cada servei comprèn totes 
les expedicions del seu itinerari. 
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Clàusula 4. Règim jurídic del contracte 
 
El règim jurídic del contracte es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives particulars i pel plec de prescripcions tècniques.  
 
Tots aquests documents tenen caràcter contractual i regulen l’adjudicació i 
execució del contracte. Igualment, en tot allò no previst en els referits documents 
contractuals, ambdues parts queden sotmeses expressament al TRLCSP; al 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la 
LCSP; al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP); supletòriament, a la resta de normes administratives i, en defecte 
seu, a les normes de dret privat. El desconeixement de les clàusules del 
contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals i 
normativa sectorial de tota índole que puguin tenir aplicació en l'execució de la 
cosa pactada, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació de complir-los. 
 
 
Clàusula 5. Despeses 
 
Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses de publicitat, en 
proporció en el cas de diversos adjudicataris al pressupost de licitació de cada 
lot. 
 
Les despeses de publicitat causades per la licitació en concreten en el pagament 
dels anuncis de licitació, adjudicació i formalització del contracte, fins i tot els 
publicats amb tarifa d’urgència. 
 
 
Clàusula 6. Tipus o Preu base de la contractació 
 
El pressupost global anual del present contracte ascendeix a la quantitat de 
927.991,62  euros als que cal afegir 92.799,16 € que corresponen al 10% d’IVA, 
essent el valor estimat del contracte de 3.711.966,48 IVA exclòs. 
 
Els tipus o preus base de la contractació es defineixen, per a cada línia, d’acord 
amb el que disposa l’Annex I plec de prescripcions tècniques d’aquesta licitació. 
Les ofertes que presentin els empresaris no superaran, per cada oferta, 
l'esmentada quantitat. 
 
El preu del contracte serà l’ofertat pel licitador que resulti adjudicatari per cada 
una de les línies. En el preu ofertat pels licitadors s’entendrà comprensiu de la 
totalitat de la prestació del servei de transport escolar en les línies de referència, 
recollint i/o deixant en cada servei els alumnes transportats dins del recinte 
escolar, i porta implícit tots els conceptes aplicables al servei, inclòs el cost de 
l’acompanyant, de conformitat amb l’article 6.4a del Decret 161/96, de 14 de 
maig. 
 



 
 

Les obligacions econòmiques derivades d’aquest contracte, en la part que s’ha 
d’executar per cada curs escolar, queden vinculades al conveni de delegació de 
competències quant a la gestió del servei de transport i menjador escolar entre el 
Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Bages i l’aprovació de 
l’addenda d’actualització econòmica del Conveni vigent. 
 
 
Clàusula 7. Termini execució 
 
El termini d’execució dels contractes es preveu inicialment pel cursos escolars 
2016/2017, 2017/2018 i prorrogable pel cursos 2018/2019 i 2019/2020. 
 
La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a 
l’empresari, sense que pugui produir-se pel consentiment tàcit de les parts. 
 
Condicionant a la duració, vigència dels contractes: 
 
 La revocació de la delegació conferida al Consell Comarcal per part de la 
Generalitat de Catalunya per a la gestió dels serveis escolars o la no assignació 
dels recursos financers suficients per a l’exercici de la competència delegada, 
causarà automàticament la resolució dels contractes en relació als serveis i 
cursos escolars afectats.  
 
La resolució del contracte que tingui causa en aquest condicionant no donarà 
dret al contractista a percebre cap tipus d’indemnització. 
 
 

 
TÍTOL II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

 
 
 
Clàusula 8. Expedient de contractació i forma d’adjudicació  
 
La contractació que es tramitarà de forma ordinària i que està subjecte a 
regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i 
adjudicació recau en el licitador que fa la proposició econòmicament més 
avantatjosa, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 a 152 del TRLCSP. 
 
A l’estar dividits en lots, d’acord amb el que disposa la clàusula tercera d’aquest 
plec, aquest s’adjudicarà o bé es declararà desert per lots. 
 
 
 
Clàusula 9. Requisits de capacitat, aptitud i solvència de les empreses licitadores.  
 

  Pàgina 5 de 32 
 
Muralla de Sant Domènec, 24 - 08241 MANRESA NIF: P-5800009-B - Tel. 93 693 03 50 - Fax 93 693 03 69 - web: www.ccbages.cat - a/e: consell@ccbages.cat 
 



Estan capacitades per contractar amb aquest Consell Comarcal les persones 
físiques o jurídiques, amb condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d'obrar i que no s’hi trobin en cap de les circumstàncies 
que impedeixen contractar amb l’Administració Pública,  previst a l’article 60 del 
TRLCSP, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o  
professional.  
  
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte 
del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, 
i ha de disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda 
execució del contracte. Així mateix, els empresaris/es hauran de comptar amb 
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la 
realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  
 
Poden contractar amb el sector públic les unions d’empresaris que es 
constitueixin  temporalment a aquest efecte, i no és necessari formalitzar-les en 
escriptura pública fins que no s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a favor 
seu.  
  
Els empresaris/es que concorrin agrupats en unions temporals queden obligats 
solidàriament i  han de nomenar un/a representant o apoderat/da únic de la unió 
amb poders suficients per  exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins que aquest s’extingeixi, sens perjudici de l’existència de 
poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments d’una 
quantia significativa.  
  
Als efectes de la licitació, els i les empresaris/es que vulguin concórrer integrats 
en una unió temporal han d’indicar els noms i les circumstàncies dels que la 
constitueixin i la participació de cadascun/a, com també que assumeixen el 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal si resulten 
adjudicataris/es del contracte.  
 
La durada de les unions temporals d’empresaris/es ha de coincidir amb la del 
contracte fins a la seva extinció. Per als casos en què sigui exigible la 
classificació i concorrin en la unió empresaris/es nacionals, estrangers/es que no 
siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers/es que 
siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea, els que pertanyin als 
dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims, la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.  
  
Cada licitador no pot presentar més d’una proposició per cada lot. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o 
figurés en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a 
la no admissió de totes les propostes que hagi subscrit.  
  
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la 
Comunitat  
Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acreditarà 
mitjançant la inscripció en els registres professionals o comercials o la 
presentació d’una declaració jurada o de les certificacions que s’indiquen en 



 
 

l’annex I del RGLCAP, en les condicions previstes per la legislació de l’Estat on 
estiguin establerts (article 72.2).  
  
La resta d’empreses estrangeres hauran d’acreditar la capacitat d’obrar 
mitjançant un informe de la Missió Diplomàtica Permanent o de l’Oficina 
Consular d’Espanya del lloc on radiqui el domicili de l’empresa, en el qual es farà 
constar, prèvia acreditació per part de l’empresa, que figuren inscrites en el seu 
registre local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen 
habitualment en el trànsit local en l’àmbit de les activitats que abraça l’objecte del 
contracte, d’acord amb l’article 10 del RGLCAP i, a més, hauran de complir els 
requisits establerts en l’article 55 del TRLCSP.  
 
En aplicació de l’article 65 del TRLCSP per acreditar la solvència econòmica, 
financera, tècnica i professional, els licitadors podran optar per l'aportació 
del certificat de classificació empresarial corresponent o bé aportar la 
documentació que s’indica més endavant en aquesta clàusula, d’acord amb 
el que especifica el RD 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen 
determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre.  
 
La classificació d'empreses exigida en els contractes de serveis de transports  
 

  
GRUP 

 
SUBRGRUP 

CATEGORIA 
RD773/2015 

CATEGORIA 
RD1098/2001 

Inferior a 150.000 
euros R 1 1 A 

Igual o superior a 
150.000 i inferior a 
300.000 

R 1 2 B 

Igual o superior a 
300.000 i inferior a 
600.000 

R 1 3 C 

Igual o superior a 
600.000 i inferior a 
1.200.000 

R 1 4 D 

Igual o superior a 
1.200.000 R 1 5 D 

 
La classificació haurà d’acreditar-se amb la documentació expedida per la Junta 
Consultiva de Contractació del Ministeri d’Hisenda; amb l'expedita per la 
Generalitat de Catalunya o amb l’expedida per altra Comunitat Autònoma, 
sempre que en aquest últim cas, s’hagi practicat la inscripció en el Registre 
Oficial d’Empreses Classificades. 
 
Si l’empresa estigués en tràmit de classificació, haurà d’aportar el document 
acreditatiu d’haver presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció, 
havent de justificar trobar-se en plena disposició de la classificació exigida en el 
termini previst per a l’esmena de defectes de la documentació administrativa. 
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La classificació de les unions temporals d’empresaris vindrà determinada per 
l’acumulació de les classificacions de cadascuna de les empreses integrants de 
la unió. Pels empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea, 
serà d’aplicació el que es disposa en l’article 66.1 del TRLCSP.  
 
Si concorren en la unió empresaris nacionals, estrangers no comunitaris, o 
estrangers comunitaris, els dos primers hauran d’acreditar la seva classificació i 
els últims, en defecte d’aquesta, la seva solvència econòmica, financera, tècnica 
i professional.  
  
Si opten per presentar documentació acreditativa de la seva solvència 
econòmica, financera, tècnica i professional, hauran d’aportar la següent:  
 
En relació a l’acreditació de la solvència econòmica, financera: 
 
a) Els comptes anuals presentats i dipositats en el Registre Mercantil o Registre 
Oficial que correspongui dels tres últims anys conclosos, resultant necessari 
acreditar, per l’any amb volum més elevat, un volum d’almenys el valor anual mig 
del contracte (entès pel lot o conjunt de lots pels quals es presenti).  
 
b) Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres Oficials, 
poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat 
degudament legalitzats pel Registre Mercantil o Registre Oficial que 
correspongui.  
 
El criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de 
la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que la de l'objecte del 
contracte, la qual s'acreditarà mitjançant la relació dels treballs efectuats per 
l'interessat al curs dels últims cinc anys, avalats per certificats de bona execució, 
i el requisit mínim serà que l'import anual acumulat a l'any de major execució 
sigui igual o superior al 50% del preu de licitació (del lot o conjunt dels lots en 
que participi). 
 
A efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que 
constitueixen l'objecte del contracte, quan existeixi classificació aplicable a 
aquest últim s'atendrà al grup i subgrup de classificació al que pertanyen uns i 
altres, i a la resta de casos a la coincidència entre els dos primers dígits dels 
seus respectius codis CPV.  
 
En cas de que no es presentin, tal i com es sol·licita i incloent totes les dades 
referides, no seran tinguts en compte. Si els licitadors no acrediten algun dels 
apartats anteriors, s’entendrà no justificada la solvència econòmica, financera, 
tècnica i professional i la seva proposta serà exclosa. 
 
 



 
 

Clàusula 10. Notificacions electròniques per a les empreses 
 
De conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la disposició 
addicional setzena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les 
notificacions als licitadors de l’adjudicació es podran efectuar per mitjans 
electrònics amb el consentiment de l’interessat. 
 
La presentació d’ofertes i sol·licituds de participació a aquesta licitació per part 
de les empreses comportarà l’acceptació per rebre les notificacions utilitzant 
mitjans electrònics, sempre que el licitador presti el seu consentiment d’acord 
amb la clàusula 11, sobre A, núm. 2). Aquesta notificació s’efectuarà mitjançant 
un sistema que garanteix la posada a disposició de la notificació en el lloc web 
del Consell Comarcal del Bages. D’acord amb el que estableix l’article 151 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), al transcurs de 
5 dies hàbils des que es posi a disposició la notificació sense que s’accedeixi al 
seu contingut, aquesta es considera rebutjada.  
 
El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l’adreça que a tal efecte 
s’indiqui, en la qual s’informarà del dipòsit de la notificació. Així mateix, també es 
podrà enviar, via SMS, a un telèfon que s’indiqui. 
 
L’accés a les notificacions electròniques s’efectuarà pel representant legal o les 
persones de l’empresa habilitades a tal efecte a l’apartat de notificacions del web 
del Consell Comarcal del Bages (www.ccbages.cat – tràmits electrònics), i 
autenticats mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació 
classificades per l’Agència Catalana de Certificació  - CATCert. 
 
La resta de comunicacions electròniques s’efectuaran per correu electrònic a 
l’adreça facilitada per l’empresa a tal efecte. 
 
 
Clàusula 11. Presentació de proposicions 
 
Podran presentar ofertes a la licitació objecte del contracte les persones físiques 
o jurídiques, espanyoles o estrangeres, amb plena capacitat d’obrar, que 
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional, en que 
la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, 
segons resulti de les seus respectius estatuts o regles fundacionals i s’acrediti 
degudament, i disposi d’una organització amb elements personals i materials 
suficients per a la correcta execució del contracte. 
 
La presentació de les proposicions comporta per part del licitador l’acceptació 
incondicional de les clàusules d’aquest plec i el plec de prescripcions tècniques, 
en la seva totalitat i sense cap excepció, així com la declaració responsable de 
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l’exactitud de totes les dades presentades i de què reuneix totes i cadascuna de 
les condicions exigides per la contractació dels treballs objecte de la licitació. 
 
Per participar en la present convocatòria s’hauran de presentar DOS 
SOBRES, identificats exteriorment en el seu anvers amb la menció  “A” i 
“B” respectivament, perfectament tancats, en el que es faran constar l’objecte 
del contracte, els lots als que es presenta i la raó social o el nom i cognoms del 
licitador. Igualment hi figurarà l’adreça, telèfon i fax de contacte a efectes de 
notificacions. 
 
Els dos sobres hauran d’estar obligatòriament signats en el seu exterior pel 
licitador o persona que el representi. 
 
Les proposicions es presentaran a la Secretaria del Consell Comarcal del Bages, 
en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres excepte festius, en el 
termini de 40 dies naturals comptats des de la data de l’enviament de l’anunci 
de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea, que ha de precedir qualsevol 
altra publicitat. 
 
Els anuncis que es publiquin en altres diaris o butlletins han d’indicar la data 
d’aquell enviament, de la qual l’òrgan de contractació ha de deixar prova 
suficient en l’expedient, i no poden contenir indicacions diferents de les incloses 
en el dit anunci. 
 
D’acabar el termini de presentació de proposicions en dissabte, diumenge o 
festiu a Manresa, el termini s'entendrà prorrogat automàticament fins el dia hàbil 
següent, que no sigui dissabte. 
 
En el cas que el licitador trameti la seva proposició per correu, haurà de justificar 
la data i l’hora de la imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus i anunciar-
ho a l’òrgan de contractació mitjançant correu electrònic a l’adreça 
secretaria@ccbages.cat. Sense la concurrència d’ambdós requisits la proposició 
no serà admesa si es rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la 
finalització del termini assenyalat en l’anunci. Tanmateix, transcorregut el termini 
de deu dies naturals següents a la data esmentada sense haver-se rebut la 
proposició, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
Cadascun dels sobres contindrà la documentació següent: 
 
Sobre “A" – Documentació Administrativa.  
 
1) Declaració responsable del licitador de complir amb els requisits 
previs que estableix l’article 146 del TRLCSP, d’acord amb el model següent: 
 
“En/Na................................. amb NIF núm. .............................. en nom propi/en 
representació de l’empresa ...................., en qualitat de ................i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari ..............., en data .............i número 
de protocol...........i/o document............., CIF núm................, domiciliada a 
...........carrer .............., núm..............., com a licitador en el procediment de 

mailto:secretaria@ccbages.cat


 
 

contractació anomenat  serveis de transport escolar a la comarca del Bages”, 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si 
actua en representació), que reuneix totes i cadascuna de les condicions 
establertes legalment i que no incorre en cap de les prohibicions de contractar 
amb l’Administració previstes en els articles 54 a 84 del TRLCSP. 
 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 
 
- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, 
autoritza al Consell Comarcal, perquè pugui obtenir directament, davant de les 
Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social: 
 

 SI    NO 
 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigides en els termes de 
la clàusula 9 del present plec, i que es compromet a adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personal/materials necessaris per al compliment del 
contracte. 
 
- Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids 
no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes 
a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril. 
 
- Que disposa d’una assegurança obligatòria (SOVI) de responsabilitat civil 
suficient que cobreixi la responsabilitat per danys i perjudicis soferts per les 
persones transportades derivats de l’ús dels vehicles utilitzats per al transport, de 
conformitat amb l’establert en el Real Decret 1575/1989, de 22 desembre, pel 
que s’aprova el Reglament de l’assegurança obligatòria de viatgers. 
 
- Que disposa d’una assegurança complementària de responsabilitat civil 
suficient que cobreixi la responsabilitat per danys i perjudicis, directes o 
indirectes, que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei, públic o 
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al 
seu càrrec o d’una organització deficient de les accions que s’executin per raó 
del contracte. 
 
- Que tots els vehicles que es posaran a disposició del contracte s’ajusten a 
les característiques específiques per aquesta tipologia de transport que recull el 
Plec de clàusules tècniques particulars i el Plec de clàusules administratives 
particulars. 
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*Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris: 
 
En el supòsit que els licitadors/es tinguin intenció de concórrer en unió temporal, 
hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació 
dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas 
de resultar adjudicataris/àries. 
 
Cadascun dels empresaris/àries que la componen haurà d’aportar una 
declaració jurada. 
 
Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o 
apoderat/da únic/a amb facultats bastants per exercir els drets i complir les 
obligacions derivades del contracte fins a la seva extinció, així com, la indicació 
dels noms i circumstàncies dels empresaris/àries que la subscriuen, la 
participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en 
unió temporal, cas de resultar adjudicataris. 
 
 
2) Autorització al Consell Comarcal del Bages per a què utilitzi els 
mitjans electrònics de notificació per a qualsevol resolució relacionada amb la 
licitació per a l’adjudicació d’aquest contracte, així com, les notificacions de 
resolucions d’adjudicació i execució del contracte, d’acord amb el model 
següent: 
 
“En/Na................................. amb NIF núm. .............................. en nom propi/en 
representació de l’empresa ...................., en qualitat de ................i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari ..............., en data .............i número 
de protocol...........i/o document............., CIF núm................, domiciliada a 
...........carrer .............., núm..............., com a licitador en el procediment de 
contractació, anomenat  serveis de transport escolar a la comarca del Bages”, 
 
AUTORITZA 
 
A les següents persones que es relacionen a continuació, amb el seu nom i 
cognoms, adreça electrònica i NIF, a rebre les notificacions electròniques que li 
siguin trameses per la unitat de contractació del Consell Comarcal del Bages, de 
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Setzena del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Nom i Cognoms  NIF  Adreça electrònica   Telèfon mòbil 
- 
- 
- 
 
I per què així consti, signo aquesta autorització. 
 
(Lloc, data i signatura)” 
 

 



 
 

Per a poder optar al servei de notificacions electròniques és imprescindible 
disposar d'un certificat digital (signatura electrònica). Si s'autoritza a una persona 
física per a rebre les notificacions, serà suficient amb un certificat de persona 
física (per exemple DNI electrònic o l'identificador digital emès per l'Agència 
Catalana de Certificació -idCAT-). Si és a nom de l'empresa o altre persona 
jurídica, s'haurà de disposar d'un certificat digital de persona jurídica. 
 
Altres mitjans en substitució de la declaració responsable de l’apartat 1, per 
acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors: 
 
a) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat. La inscripció 
en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la 
seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o 
empresarial, i solvència econòmica i financera, així com la concurrència o no 
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix. 
 
b) Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. De 
conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de 
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat 
de Catalunya (Departament d’Economia i Coneixement- http://reli.gencat.net/), la 
inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en 
quant a la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; l’habilitació 
professional o empresarial; la solvència econòmica i financera i la classificació 
empresarial; la concurrència o no concurrència de prohibicions de contractar; 
l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si 
escau, la declaració d’exempció. 
 
Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els 
apartats anteriors, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els 
registres. En aquests casos, l’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la 
fase procedimental que correspongui, la informació registral de les empreses 
que liciten al procediment d’adjudicació en curs. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració que no es 
troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar 
que estableix l’article 60 del TRLCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula 
de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, que està al corrent en el 
compliment tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a la 
Seguretat Social. 
 
Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una 
declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies 
reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació, d’acord 
amb el model A que s’adjunta com annex . 
 
Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de 
reiterar-se en el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de 
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que l’òrgan de contractació pugui, si ho considera convenient, efectuar una 
consulta als esmentats Registres Oficials. 
 
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de 
l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i/o de la Corporació acreditarà davant els 
òrgans de contractació d’aquesta Entitat, llevat de prova en contrari, les 
condicions d’aptitud de l’empresari en relació amb la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència 
econòmica i financera, i classificació, si escau, així com la concurrència o no-
concurrència de les prohibicions de contractar  que hi hagin de constar. 
L’acreditació esmentada es realitzarà en els termes del TRLCSP i de les 
respectives normatives pròpies de desplegament. La documentació presentada 
haurà d’estar signada per la persona que figuri com apoderada en el RELI, 
sempre i quan aporti la diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no 
hagi caducat; així com la declaració responsable que les circumstàncies 
reflectides a la diligència d’inscripció no han experimentat cap variació. 
 
Transcorreguts el termini de tres mesos des de l’adjudicació, l’Administració 
podrà disposar sobre la destrucció de la documentació aportada pels licitadors 
no adjudicataris, si no han procedit a retirar-la i no hi ha hagut lloc a 
impugnacions. 
 
Sobre “B" – Proposició econòmica i proposta de desplaçaments gratuïts 
 
Dins d’aquest sobre s’inclourà una carpeta o dossier per cada lot pels quals el 
licitador presenta proposició econòmica, qui inclourà: 
 
a) La proposició per cada lot contindrà l’oferta econòmica. 
 
Oferta econòmica. Aquesta es presentarà de conformitat amb el següent 
model: 
 
"En/Na ...................................................................domiciliat/ada a 
....................................... carrer ....................................................núm. ................, 
amb DNI núm. .......................... major d'edat, en nom propi (o en representació de 
l'empresa .................................................. amb CIF núm. .................., domiciliada a 
........................................... carrer ............................. núm. ..............), una vegada 
assabentat de les condicions exigides per a optar a l'adjudicació de contractes de 
serveis de transport escolar a la comarca del Bages", s'obliga a realitzar-los amb 
subjecció als Plecs de Clàusules, de conformitat amb la següent proposta de 
preu/curs escolar per cada un dels següents serveis: 
 

 Servei: LOT-  .....   Itinerari: ........................................................... 
  Preu/curs .................................... € (exclòs IVA) 
  Tipus IVA ....................................   % 
  Import IVA ...................................  € 
  Total Preu ..................................... € 

   
 Servei: LOT-  .....   Itinerari: ........................................................... 

  Preu/curs .................................... € (exclòs IVA) 



 
 

  Tipus IVA ....................................   % 
  Import IVA ...................................  € 
  Total Preu ..................................... € 
 

 ./... 
 
Lloc, data i signatura del licitador." 
 
b) La proposició relativa a desplaçament gratuïts per cada lot, si és el cas, 
d’acord amb el següent model: 
 
"En/Na ...................................................................domiciliat/ada a 
....................................... carrer ....................................................núm. ................, 
amb DNI núm. .......................... major d'edat, en nom propi (o en representació 
de l'empresa .................................................. amb CIF núm. .................., 
domiciliada a ........................................... carrer ............................. núm. 
..............), una vegada assabentat de les condicions exigides per a optar a 
l'adjudicació de contractes de serveis de transport escolar a la comarca del 
Bages", s'obliga a realitzar-los amb subjecció als Plecs de Clàusules, de 
conformitat amb la següent proposta de desplaçaments gratuïts: 
 
 
 Servei: LOT-  .....    
 (posar aquí el número) quilòmetres  
  
 Servei: LOT-  .....    
 (posar aquí el número) quilòmetres  
 
 
./... 
 
Lloc, data i signatura del licitador." 
 
Clàusula 12. Mesa de contractació i valoració de les proposicions 
 
La Mesa de contractació estarà formada pels membres següents:  
 
Presidenta: 
 

- La Consellera de l’Àrea d’Educació  o persona de la Corporació en 
qui delegui. 

 
Vocals: 
 

- La Cap-tècnica del Servei d’Educació del Consell Comarcal o persona en 
qui delegui. 
- La Interventora del Consell Comarcal o persona en qui delegui. 
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- La Secretaria del Consell Comarcal o persona en qui delegui. 
  
Secretària: 
 
 - Administrativa de l’Àrea de Serveis Generals. 
 
La mesa de contractació examinarà i qualificarà prèviament la documentació 
aportada al sobre "A", i desestimarà automàticament aquelles empreses 
licitadores que no aportin tota la documentació requerida; tanmateix, en cas que 
es detectin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada es 
comunicaran mitjançant fax, e-mail i/o comunicació telefònica i es faran públics al 
taulell d’anuncis d’aquest Consell Comarcal, atorgant un termini no superior a 
tres dies hàbils per a esmenar-los. 
 
La mesa de contractació podrà sol·licitar a l’empresari aclariments sobre els 
certificats i documents presentats o demanar la presentació d’altres 
complementaris en el termini de cinc dies sense que es puguin presentar 
després de declarades admeses les ofertes. 
 
Els Sobre “B”, s'obriran i llegiran en acte públic  
 
La Mesa, una vegada qualificada la documentació general i corregits, en el seu 
cas, els defectes o omissions de la documentació presentada, procedirà a 
determinar les empreses que s’ajusten als criteris de selecció de les mateixes, 
amb pronunciament exprés respecte a les admeses a la licitació, les 
rebutjades i les causes del seu rebuig. 
 
Posteriorment, i en un termini no superior a 2 dies naturals, comptats des de 
l’obertura dels sobres “A”, es durà a terme l’acte públic d’obertura dels sobres “B” 
que contenen la proposició econòmica, excepte els de les proposicions 
rebutjades.  
 
La Mesa, desprès de sol·licitar, si s’escau, els informes tècnics que estimi 
oportuns i de valorar les proposicions presentades, elevarà a l’òrgan de 
contractació la proposta d’adjudicació raonada que consideri adequada, a favor 
del licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més favorable. 
 
Totes les actuacions de la Mesa es formalitzaran en les corresponents actes. 
 
 
Clàusula 13. Criteri d’adjudicació i proposicions anormals o desproporcionades 
 
Per avaluar les proposicions i determinar l’oferta econòmica més avantatjosa 
d’acord amb els criteris d’adjudicació fixat en aquest plec a aquella proposició 
que cada lot obtingui la major puntuació. Les ofertes presentades podran obtenir 
un màxim de 13 punts. 
 
En cas d’empat es decidirà per l’oferta que hagi obtingut millor puntuació en 
l’apartat a, i si persisteix l’empat es realitzarà per sorteig. 

 



 
 

 
Criteris avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació d’una 
fórmula   

 
a. Oferta econòmica. Fins a 10 punts. 

 
POi = (Max. P/2) – [(Oi/OM) - 1] x [(Max. P x Max.P) /2] 
 
POi = Puntuació obtinguda 
Max.P = Màxima puntuació 
Oi = Oferta econòmica presentada pel licitador 
OM = Oferta mitjana 
 

Es considerarà presumptament amb valors anormals o desproporcionats tota 
oferta amb un preu de licitació inferior al 25% de la mitjana d’ofertes (OM). 

 
En aquest cas, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que 
en justifiqui la valoració i precisi les condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà, 
si és el cas l'assessorament tècnic necessari. 

 
b. Desplaçaments gratuïts dins l’àmbit de la comarca. Fins a 3 punts. 
 
Es valorarà l’oferta per part del licitador de la realització de desplaçaments 
qualsevol dia de la setmana, previ requeriment mínim de 7 dies d’antelació i dins 
l’àmbit territorial de la comarca sense cap cost afegit per al Consell Comarcal, 
amb els vehicles requerits en aquest Plec, tenint en compte la següent 
puntuació: 
 

- A partir de100 km fins a 150 km   1 punt 
- de 151 km fins a 200 km    2 punts 
- més de 200 km      3 punts 

  
Els quilòmetres oferts que el Consell Comarcal utilitzi en dies no lectius 
equivaldran a 1,5 quilòmetres de dies lectius. Aquests quilòmetres els distribuirà 
discrecionalment el Consell Comarcal d’acord amb les seves necessitats. En 
qualsevol cas el desplaçament mínim, computant anada i tornada, serà de 50 
quilòmetres. 
 
 

 
TÍTOL III. ADJUDICACIÓ 

 
 
Clàusula 14. Adjudicació del contracte 
 
Un cop la Mesa de Contractació hagi fet la proposta d’adjudicació, l’òrgan de 
contractació ha de requerir al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 
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més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar del 
següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació 
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per 
obtenir-ho de forma directa i d’haver constituït la garantia definitiva que 
sigui procedent, així com d’altres obligacions imposades en aquest plec, i 
concretament: 
 
- Acreditació de la capacitat i la representació dels licitadors  
 
Persona jurídica.- Cas que el licitador sigui una persona jurídica espanyola, 
l’acreditació es farà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o 
acta fundacional, en els quals consti el seu objecte social o activitat així com les 
normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, tanmateix qualsevol 
modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el registre 
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i 
còpia compulsada de la targeta del número d’identificació fiscal. A més les 
persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons 
els seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del 
contracte.  
 
Així mateix, i quan es tracti d’una societat que d’acord amb la Llei 2/2007 de 15 
de març de societats professionals (en endavant, LSP) tingui la consideració de 
societat professional, ha de complir amb allò disposat per la mateixa. A dit efecte 
el licitador haurà de presentar una declaració responsable sobre la subjecció o 
no a la LS, i en cas afirmatiu, acreditar el seu compliment mitjançant la 
corresponent inscripció en el Registre Mercantil de l’escriptura d’adaptació o 
constitució. En qualsevol cas els seus membres han de disposar de l’habilitació 
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per a la realització de 
l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Persona natural.- Cas que el licitador sigui una persona natural espanyola, 
l'acreditació abans esmentada es farà mitjançant la presentació de còpia 
compulsada de la targeta del número d’identificació fiscal. També serà 
necessària l'acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera al 
tràfic mercantil. A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació 
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per a la realització de 
l’activitat segons la normativa vigent.  
 
Empreses comunitàries d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.- 
Tindran capacitat per a contractar les persones jurídiques o naturals no 
espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic 
Europeu les quals, de conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin 
establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti. La 
capacitat d’obrar d’aquestes empreses s’acreditarà per la seva inscripció en el 
registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establertes, o 
mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una certificació, a que fa 
referència l’apartat 3 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 



 
 

Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses 
exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització 
per a poder prestar en aquell el servei de què es tracti, hauran d’acreditar que 
compleixen aquest requisit.  
 
Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d’Estats no 
pertanyents a la Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió 
Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat corresponent o de l’oficina consular 
en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de l’empresari, que figuren 
inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que actuen 
de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén 
l’objecte del contracte. Així mateix, han de presentar informe conforme l’Estat de 
procedència de l’empresa estrangera admet la participació d’empreses 
espanyoles en la contractació amb l’Administració i ens, organismes o entitats 
del sector públic assimilables als relacionats a l’article 3 del TRLCSP, en forma 
substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 55 de 
l’esmentada llei. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses 
pertanyents a Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de 
l’Organització Mundial del Comerç.  
 
- Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de 
les ofertes. 
 
Si l’oferent actua mitjançant un representant, presentarà còpia autoritzada o bé 
testimoni del poder, lliurada a instància de l'atorgant, o de l’apoderat, amb 
autorització expressa per sol·licitar-la. 
 
- Classificació empresarial o solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. D’acord amb les previsions de la clàusula 9 d’aquest Plec. 
 
- En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en 
algun tribut, tributar o bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de 
conformitat amb la legislació vigent aplicable, aquesta circumstància es farà 
constar mitjançant declaració responsable, especificant el supòsit legal 
d’exempció que hi concorre. 
 
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’impost 
sobre activitats econòmiques i està obligada a pagar aquest impost, ha de 
presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat 
d’una declaració responsable de no trobar-se de baixa en la matrícula de 
l’impost. Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en 
l’apartat 1 de l’article 82 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportarà 
una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el 
document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 
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- Relació del/s vehicle/vehicles  destinats a la prestació del servei, les seves 
referències tècniques. Caldrà adjuntar (fotocòpies) la fitxa tècnica de cada 
vehicle, (que caldrà actualitzar, tantes vegades com sigui necessari, d’acord amb 
les inspeccions periòdiques).  
 
- Relació de personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el 
seu nom, cognoms, DNI i número d’afiliació a la Seguretat Social i el document 
acreditatiu conforme  està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta 
acreditació es realitzarà mitjançant la  presentació dels TC2 corresponents. 
Alternativament, i si s’escau, declaració responsable  per part de l’empresa on es 
declari no tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan 
en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles  quan 
les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.  
 
- La disposició de l’assegurança obligatòria de viatgers i assegurança de 
responsabilitat Civil, en els termes establerts en el RD 443/2001, de 27 d’abril, 
sobre Condicions de Seguretat en el Transport Escolar i de Menors. 
 
- Qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o 
de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure 
a l’execució del contracte que li reclami l’òrgan de contractació. 
 
- Submissió als jutjats i tribunals espanyols. 
 
Les empreses estrangeres, hauran de presentar declaració de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que de manera directa o indirecta puguin derivar-se del contracte, 
amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al 
licitador. 
 
La sol·licitud d’aquests documents es farà per correu electrònic i en el termini de 
cinc dies hàbils que començaran a comptar des de l’endemà de la seva rebuda. 
 
Si el licitador no formalitza adequadament el requeriment en el termini 
assenyalat, s’entén que ha retirat la seva oferta, i en aquest cas el Consell 
Comarcal ha de procedir a demanar la mateixa documentació al licitador 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. En aquest cas, 
el Consell Comarcal derivarà responsabilitats contra el licitador que per aquesta 
causa no permetés l’adjudicació del contracte a la seva oferta. Aquesta 
indemnització serà com a mínim equivalent a la diferència de valor entre la 
primera oferta seleccionada i la que finalment resulti adjudicada. 
 
L’eventual falsedat en les declaracions de l’empresa licitadora podrà derivar en 
causa de prohibició de contractar amb el sector públic, segons la previsió de 
l’article 60.1.e) del TRLCSP, així com causa de resolució d’aquest contracte. 
 
L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació, sense que pugui declarar deserta la 
licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb 
els criteris que figurin en el plec.  



 
 

 
L’adjudicació s’ha d’acordar en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del 
dia següent de l’obertura pública de les proposicions. 
 
Transcorregut el termini indicat per efectuar l’adjudicació sense que aquesta 
s’hagi efectuat, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposta. 
 
L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta de la Mesa de 
contractació, excepte en els casos següents: 
 
a) Si la proposta de la Mesa de contractació s’ha efectuat amb infracció de 
l'ordenament jurídic. Resta exceptuat el supòsit que la infracció afecti 
exclusivament al licitador en favor del qual es realitzi la proposta; en aquest cas, 
l'adjudicació s'haurà de fer a favor de la següent proposició econòmicament més 
avantatjosa no afectada per la infracció. 
 
b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no 
pot ésser complerta com a conseqüència de què inclogui valors anormals o 
desproporcionats. En aquest cas, es donarà audiència al licitador que l’hagi 
presentat per tal que en justifiqui la valoració i precisi les condicions de la seva 
oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
L'òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels 
informes esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació acordarà 
l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa que 
s’estimi que pot ser complerta a satisfacció del Consell Comarcal i que no sigui 
considerada anormal o desproporcionada. L’adjudicació ha de ser motivada, s’ha 
de notificar als licitadors i, simultàniament, s’ha de publicar en el perfil de 
contractant. 
 
La notificació ha d’expressar els aspectes previstos al TRLCSP. 
 
En tot cas, en la notificació i en el perfil de contractant s’hi ha d’indicar el termini 
en què s’ha de procedir a la formalització del contracte. 
 
 
Clàusula 15. Garantia definitiva 
 
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa ha de 
constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia definitiva per 
l’import que correspon al 5% del preu d’adjudicació, exclòs l’IVA. 
 
Si no compleix aquest requisit per causes que li són imputables, el Consell 
Comarcal no ha d’efectuar l’adjudicació a favor seu. 
 
Les garanties es poden prestar en alguna de les formes presents en l’article 96 
del TRLCSP. 
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TÍTOL IV. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
 
Clàusula 16.  Formalització i perfeccionament del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del 
TRLCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga 
a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en 
qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar des del següent 
al de la recepció del dit requeriment. La formalització no es produirà abans del 
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de 
l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta 
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
La formalització del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar 
l’execució. Aquesta es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació indicant, com a mínim, les mateixes dades que en l’anunci de 
l’adjudicació, a més es publicarà en el DOGC, un anunci en què es faci pública 
l’esmentada formalització, en un termini no superior a 48 dies a comptar de la 
data d’aquesta. 
 
Atès que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, l’anunci 
s’ha d’enviar, en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, al Diari Oficial de la 
Unió Europea i publicar-se en el Butlletí Oficial de l’Estat. 
 
L’òrgan de contractació comunicarà, per a la seva inscripció al Registre de 
contractes del sector públic previst a l’article 333 del TRLCSP, les dades 
bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si s’escau, les relatives a les 
seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import 
final i extinció, en la forma i en els terminis establerts a l’article 31 del Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la LCSP. 
 
 

 
TÍTOL V. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
Clàusula 17. Execució del contracte 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i 
els plecs i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al 
contractista el responsable del contracte. 



 
 

 
Clàusula 18.  Direcció i control de l’execució del contracte 
 
El Consell Comarcal designarà un responsable del contracte entre el personal 
tècnic de l’Àrea d’Ensenyament. Al responsable del contracte li correspon la 
comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització dels serveis 
contractats. 
 
La gerència del Consell Comarcal designarà el responsable del contracte que 
conformarà la facturació mensual. 
 
Per a la supervisió, el Consell Comarcal podrà revisar i requerir la presentació de 
qualsevol tipus de document, suport informàtic o d’altre element, relacionats amb 
l’objecte contractual. 
 
Del resultat d’aquesta supervisió el Consell Comarcal podrà ordenar a 
l’adjudicatari variacions de detall de les prestacions que no alterin 
substancialment les condicions del contracte i que no donaran dret a cap 
increment del preu. 
 
 
Clàusula 19.  Revisió de preus 
 
No es preveu revisió de preus. 
 
 
Clàusula 20.  Prerrogatives de l’administració 
 
Dintre dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP, 
el Consell Comarcal  té les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, 
suspendre la seva execució, i acordar-ne la resolució i els seus efectes. Les 
resolucions de l'òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i 
exhaureixen la via administrativa. 
 
Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs potestatiu de reposició 
davant el mateix òrgan de contractació o bé recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la 
Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Clàusula 21.  Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre el Consell Comarcal i el 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 
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mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions 
descrites a l’article 211 del TRLCSP i a l’article 97 del RGLCAP.  
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències 
ho requereixi, la tramitació de les mateixes no determinarà la paralització del 
contracte. 
 
 
Clàusula 22. Protecció de dades i confidencialitat 
 
El contractista ha de guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no 
essent públics o notoris, estiguin relacionades amb l’objecte del contracte i dels 
que tingui coneixement amb ocasió del mateix, tant durant la seva execució com 
una vegada finalitzat per compliment del mateix o per qualsevol altra causa de 
resolució. 
 
El tractament de dades personals per part del contractista el farà el Consell 
Comarcal i en tot moment segons les instruccions que indiqui el Consell 
Comarcal al contractista.  
 
Així mateix, les dades personals objecte de tractament per part del contractista 
no seran aplicades o utilitzades amb una finalitat diferent a l’establerta en el 
marc de la prestació dels serveis contractats. En aquest sentit, el contractista 
s’obliga a: 
 
- A realitzar un tractament de dades que es limitarà a les actuacions necessàries 
per desenvolupar correctament els serveis contractats. Per portar a terme 
qualsevol activitat que excedeixi allò inicialment previst i que tingui per objecte el 
tractament o la utilització de les dades o dels fitxers del Consell Comarcal serà 
necessari el consentiment per escrit del Consell Comarcal. 
 
- A tractar les dades personals com informació confidencial i d’acord amb el 
deure de secret professional. Aquest deure afecta a tot el personal i servei tècnic 
del contractista que pugui accedir i/o tractar les dades dels sistemes i/o fitxers 
del Consell Comarcal en el transcurs de la prestació de serveis contractats, fet 
pel qual l’adjudicatari s’obliga a donar a conèixer i exigir al personal de la seva 
empresa que realitza els serveis del contingut de les presents obligacions.  
 
- A adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir 
la seguretat de les dades, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 i el Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, amb la finalitat d’evitar l’alteració, 
pèrdua, accés o tractament no autoritzat de les dades de l’adjudicatari. El 
contractista s’obliga a implantar les mesures de seguretat que s’estipulen com a 
Nivell alt. 
 
- A no cedir a terceres persones les dades de caràcter personal a les quals tingui 
accés encara que sigui amb la finalitat de conservar-les. En el supòsit que el 
contractista manifesti la seva necessitat de comunicar a un tercer les dades de 
caràcter personal contingudes en els fitxers de titularitat del Consell Comarcal 
dels efectes del compliment dels serveis, la cessió només es podrà fer prèvia 



 
 

autorització expressa i per escrit del Consell Comarcal i sota la supervisió 
d’aquesta. Tot això s’entendrà també tenint present l’establert en el paràgraf 
següent. 
 
- A no copiar o reproduir la informació facilitada pel Consell Comarcal a menys 
que sigui necessari per al seu tractament i segons els termes previstos en la 
present obligació. Les còpies o reproduccions estaran sotmeses a les mateixes 
obligacions de confidencialitat i seguretat previstes en aquest contracte. 
 
- A la finalització de la relació contractual entre les dues parts, el contractista 
s’obliga a retornar per un mitjà segur els suports o documents que continguin 
dades de caràcter personal dels fitxers del Consell Comarcal. Si el retorn físic no 
és possible o, a més a més del retorn físic, el contractista s’obliga a disposar 
dels mitjans suficients que permetin la destrucció de les dades personals del 
Consell Comarcal per que hagin pogut quedar en el seu propi sistema o suports 
de tractament de dades. La devolució i/o destrucció de les dades haurà de ser 
acreditada al Consell Comarcal de forma fefaent. 
 
 
Clàusula 23.  Modificacions del contracte 
 
Un cop perfeccionat, el contracte només podrà modificar-se per raons d'interès 
públic en els supòsits i en la forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, 
d’acord amb l’article 219 del dit text legal. 
 
 
Clàusula 24.  Obligacions del contractista 
 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present 
contracte i de les disposades en el plec de condicions tècniques, el contractista 
haurà de complir les següents obligacions essencials: 
 
a) El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment 
de la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del 
contracte. 
 
b) L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans 
personals i/o materials indicats o proposats. 
 
c) El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració 
social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
fiscal, de protecció de dades personals i en matèria mediambiental. Tot el 
personal que executi les prestacions dependrà únicament del contractista a tots 
els efectes, sense que entre aquest i/o aquell i el Consell Comarcal existeixi cap 
vincle de dependència funcionarial ni laboral, ni durant el termini de vigència del 
contracte ni a la seva finalització. 

  Pàgina 25 de 32 
 
Muralla de Sant Domènec, 24 - 08241 MANRESA NIF: P-5800009-B - Tel. 93 693 03 50 - Fax 93 693 03 69 - web: www.ccbages.cat - a/e: consell@ccbages.cat 
 



Clàusula 25. Personal 
 
El contractista és el responsable del seu personal i el coordinarà i l’organitzarà 
de tal manera que el contracte es compleixi correctament. El canvi de personal 
del contractista no podrà tenir com a conseqüència el menysteniment o el 
desistiment de cap de les funcions que li correspon ni de les habilitats del seu 
personal per prestar el contracte. 
 
El contractista ha de prestar el servei en tots els seus termes i proveir les 
vacants que es puguin produir per malaltia, absència, vacances o qualsevol altra 
causa. El contractista és el responsable del compliment de les prescripcions de 
la normativa de seguretat i salut i vetllarà per què tot el seu personal conegui i 
actuï conforme a les normes establertes per a la prevenció de riscos. 
 
Tot el personal adscrit al contracte s’ha de poder adreçar al públic en català i en 
castellà indistintament, amb correcció i respecte, per la qual cosa, i si és el cas, 
el contractista s’encarregarà de la formació. El personal adscrit al servei públic 
ha de disposar dels coneixements suficients, tant a nivell pràctic com tècnic, que 
assegurin la correcta interpretació de les instruccions rebudes del Consell 
Comarcal, així com explicar-se correctament. 
 
El contractista informarà al Consell Comarcal d’aquells aspectes de la seva 
organització interna que es relacionin amb el compliment del contracte en la 
mesura en què raonablement ho pugui sol·licitar el Consell Comarcal. 
 
El Consell Comarcal es reserva el dret de demanar la substitució de qualsevol 
membre d’aquest personal. Si després d’un canvi d’impressions entre el Consell 
Comarcal i el contractista continua considerant-se necessària la substitució, el 
Consell Comarcal ho notificarà per escrit al contractista. El contractista retirarà la 
persona a la qual es posen objeccions en rebre tal comunicació i aportarà de 
seguida, a càrrec seu, un substitut adequat. El contractista es farà càrrec de la 
despesa econòmica que es pugui derivar d’aquest fet. 
 
Clàusula 26.  Responsabilitats en l’execució del contracte 
 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a 
terme i de les prestacions i serveis realitzats, 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. 
 
Quan aquest consisteixi en l’elaboració íntegra d’un projecte d’obra i es comprovi 
l’existència de defectes, insuficiències tècniques, errors, desviacions i infraccions 
de la normativa que li siguin imputables, s’estarà al què específicament 
estableixen per aquests supòsits els articles 310, 311 i 312 del TRLCSP. 
 
El contractista haurà de rescabalar al 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. 
 
 
Clàusula 27. Abonaments al contractista 
 
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de 
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització 
total o parcial del contracte expedits per l’òrgan competent.   
 
En el supòsit d’anulació d’un servei per part del contractista en exercici del dret 
de vaga, aquest haurà de ser comunicat al Consell Comarcal amb una antelació 
mínima de 72 hores, i no podrà ser objecte de facturació per inexistència de 
prestació. 
 
En el supòsit d’anulació del servei per part del Consell Comarcal aquest serà 
comunicat al contractista amb una antelació mínima de 72 hores i no podrà ser 
objecte de facturació. 
 
El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida 
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a 
l’article 216 del TRLCSP. 
 
En els contractes de tracte successiu, les factures s’emetran amb periodicitat 
mensual. Un cop rebuda la factura, serà revisada i conformada. En cas de 
disconformitat, serà retornada al contractista la factura presentada, atorgant-li un 
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció als 
efectes de què pugui efectuar observacions o presentar nova  factura amb les 
rectificacions escaients. 
 
El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts en l’article 218 del TRLCSP. 
 
 
Clàusula 28.  Subcontractació 
 
L'adjudicatari podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de la 
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, 
sempre i aquest únicament es preveu per al servei d’acompanyants. 
 
Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontratació 
establertes en l'article 227.2 del TRLCSP o el límit màxim especial establert per 
a la subcontratació en aquest plec de clàusules administratives particulars, 
s'imposarà la penalitat regulada en l'article 227.3, amb subjecció al següent: 
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- Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista, o sobre la garantia, 
conforme a l'article 212.8 del TRLCSP. 
 
- Com a regla general, la seva quantia serà d’un 5% de l'import del subcontracte, 
tret que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu 
o molt greu. En aquests casos, les penalitats podran arribar fins a un 10% o fins 
al màxim legal del 50%, respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà 
tenir-se en compte per a valorar la gravetat.  
 
Sense perjudici del règim de penalitats indicat, la manca de comunicació 
anticipada i per escrit al Consell Comarcal de la voluntat de formalitzar els 
subcontractes, es qualifica expressament com a una obligació contractual 
essencial per part del contractista i el seu incompliment serà causa de resolució 
del contracte subscrit. 
 
 
Clàusula 29.  Cessió 
 
Els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a 
un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin 
estat raó determinant de l'adjudicació del contracte, amb autorització expressa 
del Consell Comarcal  i amb el compliment dels requisits legalment establerts. 
 
 
 

TÍTOL VI. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
 
Clàusula 30.  Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 
308 del TRLCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o 
als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri del Consell 
Comarcal puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 
 
- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que 
disposa la clàusula següent, referida a les penalitzacions. 
 
Constitueixen causes especials de resolució del contracte: 
 
- La revocació de la delegació conferida al Consell Comarcal per part de la 
Generalitat de Catalunya per a la gestió dels serveis escolars o la no assignació 
dels recursos financers suficients per a l’exercici de la competència delegada, 



 
 

causarà automàticament la resolució dels contractes en relació als serveis i 
cursos escolars afectats.  
 
- La supressió d’un servei o la seva integració en un de nou establiment. 
 
L’extinció del contracte que sigui conseqüència d’una d’aquestes causes 
especials no donarà dret al contractista a cap tipus d’indemnització. 
 
 
 

TÍTOL VII. RÈGIM DE PENALITATS 
 
 
 
Clàusula 31. Penalitzacions contractuals 
 
Les infraccions del contractista per incompliment de les seves obligacions es 
classifiquen en els termes que es recullen en aquest Plec, i s’imposen pel 
Consell Comarcal, si escau, prèvia incoació del corresponent expedient 
sancionador, les multes que s’estableixen. 
 
Es considera falta sancionable tota acció o omissió del contractista que suposa 
malmetre les exigències establertes en aquest Plec. La imposició de sancions no 
exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible resolució del 
contracte. 
 
Les infraccions en què pot incórrer l’adjudicatari durant l’execució del contracte 
es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla: 
 
Es consideren infraccions 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. 

- No prendre, per part de la persona encarregada del contracte, les mesures 
adequades per a evitar interrupcions o demores als treballs. 

- No imposar disciplina i ordre entre el personal al servei del contractista.  
- 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. 

- 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. 
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- No trametre en tot un dia al Consell Comarcal el llistat d’alumnes 
transportats, a excepció dels supòsits de força major. 

 
Es consideren infraccions greus: 
 
- Reiterar per segona vegada algun dels comportaments constitutius d’infracció 

lleu. 
- No complir les determinacions del contracte o no disposar, per a la seva 

execució, dels mitjans materials i personals que s’hagin proposat. 
- 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. 

- 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. 

 
Es consideren infraccions molt greus: 

 
- Reiterar per tercera vegada algun dels comportaments constitutius 

d’infracció greu. 
- Executar el contracte indirectament mitjançant cessionari o subcontractista 

sense atenir-se a les previsions d’aquest plec. 
- 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. 

- Demorar-se en la prestació del servei en més de 61 minuts en cada 
expedició, a excepció dels supòsits de força major. 

 
 
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. 
 
 
 



 
 

Clàusula 32. Sancions contractuals 
 
Les infraccions se sancionaran de la manera següent: 
 
- Les lleus, amb una sanció per cada infracció equivalent al 3% del preu del 
contracte IVA inclòs per curs escolar. 
- Les greus, amb una sanció per cada infracció equivalent al 10% del preu del 
contracte IVA inclòs per curs escolar.  

- Les molt greus, amb una sanció per cada infracció equivalent al 25% del preu 
del contracte IVA inclòs per curs escolar. 
 
Específicament constitueixen incompliments contractuals les infraccions 
determinades en la legislació vigent sobre transport de viatgers per carretera i 
transport escolar. Aquests incompliments es penalitzaran d’acord amb les 
sancions econòmiques que estableix la legislació sectorial referenciada. Les 
infraccions greus i molt greus constituiran causa de resolució contractual per 
incompliment del contractista. 
 
La reiteració d’aquests tipus d’incompliment que comportin una deficient 
prestació del servei constituirà causa de resolució del contracte. 
 
Particularment constituirà causa de resolució del contracte per incompliment del 
contractista, la retribució dels acompanyants per sota de la fixada en la taula 
d’explotació del Plec de prescripcions tècniques o en conveni col·lectiu aplicable. 
 
Igualment causarà la immediata resolució del contracte el cobrament de bitllets 
als alumnes per part del concessionari sense autorització expressa del Consell 
Comarcal del Bages, així com la permissivitat de l’adjudicatari en el sentit 
d’utilitzar el transport escolar per part d’usuaris no autoritzats pel Consell 
Comarcal. 
 
L’aplicació del règim de penalitzacions solament requerirà l’audiència al 
contractista prèvia a la imposició de la sanció. 
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MODEL A 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA VICÈNCIA DE DADES QUE CONSTE 
AL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI) 
 
El senyor (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa 
licitadora), NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / 
a la plaça / a l’avinguda, codi postal, localitat, licitadora en l’adjudicació del 
contracte per a la ___________________________________, declara sota la 
seva responsabilitat que: 
 
a) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant a la 
personalitat jurídica, la capacitat d’obrar i la representació. 
 
b) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant a la 
classificació empresarial (si s’escau ). 
 
c) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant a 
l’alta en l’impost d’activitats econòmiques i el rebut del darrer pagament o, si 
s’escau, la declaració d’exempció. 
 
d) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant al 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament General de 
la  Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
e) A data d’avui, no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la 
prohibició de contractar que estableix l’article 60 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el (TRLCSP) i especialment en el 
seu apartat e) quant a les conseqüències d’incórrer en falsedat documental. 
 
I per què així consti, signa aquesta declaració responsable. 
(Data, signatura i segell de l’empresa) 
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