
 
 
 
 

 
 

OD-07 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
Ple, de 24 de març de 2021 
CI, de 17 de març de 2021 
 
Aprovar la modificació del contracte administratiu per a la prestació del servei 
d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de 
transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat el 29 
d’agost de 2018, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i CLECE, SA 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 8 de febrer de 2021, la tècnica de l’Àrea de Serveis Personals, senyora Eugènia Llonch i 

Bonamusa, ha emès l’informe següent: 

 
“ 
1. El 29 d’agost de 2018, el Consell Comarcal del Vallès i Clece, SA vam formalitzar el contracte 

administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar 
obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 
El contracte preveu una durada inicial de dos anys a partir de la signatura del document de 
formalització del mateix. 

 
2. El 28 d’agost de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Clece, SA vam formalitzar 

pròrroga de l’esmentat contracte per al període d’un any. 
 

3. La clàusula 25 del Plec de clàusules administratives particulars que regulen el contracte per a la 
prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i 
del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental estableix els 
supòsits de modificació del contracte. 
Així, en el seu apartat primer, estableix que el contracte només es pot modificar per raons 
d’interès públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de 
conformitat amb el que preveuen els articles 203 a 2017 de la LCSP. 
 
Entre les modificacions previstes, en l’apartat 2 de la clàusula 25 del PCAP s’estableix el 
següent: 

 
“2. Modificacions previstes en aquest Plec: 

 
El nombre i quantitat total de persones que s’encarreguen de l’acompanyament de les persones 
usuàries del servei no es determina, fins no conèixer al detall els alumnes matriculats en el cas 
del transport escolar o persones que en el període precisen dels serveis en el cas del transport 
adaptat i assistit, i el detall de centres de destí. És per això que la previsió de l’assignació 
d’acompanyants es basa en la realitat del servei del període 2017/2018 i pot veure’s modificada 
en funció de la realitat de la matrícula del curs escolar amb el qual s’inicia el contracte, centres 
que precisen servei i nombre de persones usuàries que realment en fan ús. 

 
A. Supòsits: 
Es preveu la possibilitat de modificar el contracte per incrementar o disminuir el nombre de rutes 
amb necessitats d'acompanyament. 

 



 
 
 
 

 
 

B. Límits i condicions dels supòsits de modificació: 
Les modificacions descrites són obligatòries per al contractista i en cap cas poden excedir del 
20% del preu inicial del contracte aïlladament o conjuntament. En cap cas la modificació del 
contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.” 

4. La clàusula 13 del Plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte per a la gestió del 
servei d’acompanyants del servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i assistit 
del Vallès Oriental regula el número d’acompanyants, rutes i personal laboral adscrit al servei 
d’acompanyants. 
 
Així mateix en l’esmentada clàusula, s’estableix la següent previsió: “No obstant això, la quantitat 
prevista d’acompanyants per lot, així com l’assignació del nombre d’acompanyants a cada ruta o 
a cada centre de destí, es podrà veure modificada segons les necessitats dels serveis de 
transport escolar o de transport adaptat i assistit.” 

 
5. Per tal de poder prestar el servei de transport escolar amb totes les garanties i atendre 

adequadament a les necessitats dels seus usuaris, és necessari incrementar el nombre 
d’acompanyants en alguna de les rutes ja establertes, tal i com passem a explicar de forma 
detallada seguidament. 

 
6. Els supòsits en que és necessari incrementar el nombre de monitors en rutes establertes i 

previstes en la clàusula 13 del PPT del contracte són els següents: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. El motiu que justifica l’increment d’un monitor en cadascuna de les rutes esmentades obeeix al 

fet que els usuaris d’aquestes requereixen una atenció més individualitzada atenent a les seves 
necessitats i al seu estat de salut.  
 
La valoració d’aquesta necessitat s’ha fet per part del centre educatiu, del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en coordinació amb els agents implicats en el servei així com pel propi 
Departament d’Educació, que per mitjà dels Serveis Territorials del Vallès Oriental-Maresme ha 
autoritzat la contractació dels monitors que consten detallats a l’epígraf anterior. 

 
8. Les modificacions que consten detallades en l’epígraf 6 d’aquesta relació de fets, amb efectes 

des de l’11 gener de 2021 fins a la finalització del curs escolar 20-21, que suposen el cost 
següent: 

 

COST ADJUDICACIÓ  
 

CURS/TEMPORADA ACOMP 
 TIPUS RUTA CODI RUTA 18/19 19/20 20/21 

EOBL EOBL007A 7.666,56 7.666,56 13.361,04 

 
EOBL026A 7.666,56 7.666,56 13.361,04 

Total EOBL   15.333,12 15.333,12  26.722,08 

TIPUS DE 
SERVEI DE 
TRANSPORT 

Ruta CENTRE NÚM. DE 
MONITORS 

NÚM. DE 
MONITORS QUE 
ES PROPOSA 
INCREMENTAR 

ESCOLAR EOBL07 CEE 
Montserrat 

Montero 
Granollers 

1 1 

ESCOLAR EOBL26 CEE Van 
Vila,  Mollet 
del Vallès 

1 1 



 
 
 
 

 
 

 
L’import del cost de la modificació ascendeix a 26.722,08 euros (IVA exclòs) i a 29.394,30 euros 
(IVA inclòs). 

 
9. Les modificacions descrites en l’epígraf 8 d’aquesta relació de fets en cap cas excedeixen del 

20% del preu inicial del contracte, que és límit que preveu la clàusula 25.2 apartat B. del PCAP. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Modificar el contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis 
de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental .en el sentit d’incrementar el nombre de monitors en les 
dues rutes, establertes i previstes en la clàusula 13 del Plec de prescripcions tècniques del 
contracte, amb efectes des de l’11 gener de 2021 i fins a la finalització del curs escolar 20-
21, que es detallen seguidament: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Autoritzar i disposar la despesa de 29.394,30 euros (IVA inclòs) a la partida núm. 
3232438223001. 

 
3. Donar audiència al contractista per tal que en el termini de 3 dies hàbils, per tal que formuli 

les al·legacions o observacions que consideri oportunes en relació amb la proposta de 
modificació del contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de 
transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
 

2. El 24 de febrer de 2021, registre de sortida S2021002820, es notificà el requeriment 
d’audiència al contractista. El contractista accedí a la notificació el 24 de febrer de 2021. No 
consten al·legacions o observacions del contractista en l’expedient.  
 

3. L’11 de març de 2021, el secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès l’informe corresponent. 

 

4. El 17 de març de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET  
 
1. La clàusula 13 del Plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte per a la gestió 

del servei d’acompanyants del servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i 

TIPUS DE 
SERVEI DE 
TRANSPORT 

Ruta CENTRE NÚM. DE 
MONITORS 
PREVIST PPT 

NÚM. DE 
MONITORS QUE ES 
PROPOSA 
INCREMENTAR 

ESCOLAR EOBL07 CEE 
Montserrat 

Montero 
Granollers 

1 1 

ESCOLAR EOBL26 CEE Van 
Vila,  Mollet 
del Vallès 

1 1 



 
 
 
 

 
 

assistit del Vallès Oriental regula el número d’acompanyants, rutes i personal laboral adscrit 
al servei d’acompanyants. 
 
Així mateix en l’esmentada clàusula, s’estableix la següent previsió: “No obstant això, la 
quantitat prevista d’acompanyants per lot, així com l’assignació del nombre d’acompanyants 
a cada ruta o a cada centre de destí, es podrà veure modificada segons les necessitats dels 
serveis de transport escolar o de transport adaptat i assistit. 

 
2. La clàusula 25 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la el contracte 

de serveis d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport 
adaptat i assistit que preveu el règim de modificació del contracte.  
 

3. L’article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que 
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.  

 
4. L’epígraf 2 de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la que 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, així com el que preveu l’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
el qual estableix la competència del Ple per exercir les altres atribucions que expressament 
li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans comarcals.  

 
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar el contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels 

serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat el 29 d’agost de 2018, entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i Clece, SA, en els termes establerts en l’informe transcrit en el 
primer punt de la relació de fets.   
 

2. Autoritzar i disposar la despesa de 29.394,30 euros (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària  núm. 32 32438 223001. 
 

3. Requerir a Clece, SA per a què en el termini de 15 dies comptadors des de la data de 
notificació d’aquest acord reajusti la garantia definitiva del contracte per un import addicional 
de 1.336,10 euros. 
 

4. Formalitzar en document administratiu la modificació acordada.  
 

5. Publicar la modificació en el DOUE i en el perfil de contractant.  
 

6. Notificar aquest acord a Clece, SA.  

 
Document signat electrònicament. 
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