
 
 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DE L’ÀREA D'ENSENYAMENT 
Ple,  
 

Ensenyament 
EXP: X2021009953 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de juliol de 2018, el Ple del Consell Comarcal va acordar adjudicar el contracte 

del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori 
del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, lots 
1, 2 i 3, a CLECE, SA, pels preus següents:  
 
a) Per a cada expedició de 60 minuts de durada amb un acompanyant, el preu de 

dinou euros amb vuitanta cèntims d’euro (19’80 €), IVA exclòs, corresponent 
l’import de un euro amb noranta-vuit cèntims d’euro (1’98 €) euros a l’Import sobre 
el Valor Afegit (al 10 %).  

b) Per a cada expedició de 75 minuts de durada amb un acompanyant, el preu de 
vint-i-tres euros (23 €), IVA exclòs, corresponent l’import de dos euros amb trenta 
cèntims d’euro (2’30 €) euros a l’Import sobre el Valor Afegit (al 10 %).  

c) Per a cada expedició de 90 minuts de durada amb un acompanyant, el preu de 
vint-i-sis euros (26 €), IVA exclòs, corresponent l’import de dos euros amb 
seixanta cèntims d’euro (2’60 €) euros a l’Import sobre el Valor Afegit (al 10 %).  

 
2. Condicionar de forma suspensiva l’adjudicació d’aquest contracte a favor de 
CLECE, SA, a la constitució de les garanties definitives corresponents a cadascun 
dels lots que integren el contracte dins del termini concedit a l’efecte i d’acord amb les 
condicions descrites al fet 11 de la relació de fets.  
 
3. Acceptar les millores proposades pel licitador que per a tots tres lots són les 
següents: “MILLORES DEL RENDIMENT DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ  
1.- Incorporar un mode de connexió a través d’una app mòbil. 
2.- Incorporar un mecanisme de geolocalització per tal que la ubicació concreta del 
dispositiu mòbil que porti l’acompanyant permeti establir en tot moment la seva 
ubicació i la del vehicle.  
3.- Generar notificacions automàtiques en temps real relacionades amb la gestió 
diària del servei (hora de pujada i baixada de les persones usuàries i hora prevista de 
recollida o arribada a la parada).  
4.- Generar notificacions en mode push per alertar de les incidències que ho 
requereixin a les persones interessades.  
5.- Generar informes addicionals sobre el funcionament del servei, a més dels 
establerts prèviament com a obligatoris.” 
 

2. El 29 d’agost de 2018, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i CLECE, SA, varen 
formalitzar el contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de 
transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

3. En el pacte segon del contracte esmentat en l’epígraf anterior, es regula l’inici del 
servei i la durada en els termes següents: 

 
“Segon. Inici del servei i durada  



 
 
 
 

 
 

El contracte comprèn 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 per un durada inicial de 2 anys a partir de 
la signatura del document de formalització.  
El contracte podrà ser objecte de pròrroga per períodes successius d’un any fins a 
un màxim de dos.  
Finalitzat el termini abans esmentat, el CONTRACTISTA ha de continuar prestant 
el servei, amb caràcter obligatori, fins que un nou contractista l’assumeixi per un 
període màxim de 9 mesos, quan no es formalitzi el nou contracte i existeixin 
raons d’interès públic per no interrompre la prestació.” 

 
4. Així doncs, l’esmentat contracte preveu la possibilitat de ser prorrogat per períodes 

successius d’un any fins a un màxim de dos. 
 

5. El 27 d’agost de 2020, la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental per  
mitjà del decret núm. 2020PRES000351, va acordar la primera pròrroga del contracte 
per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar 
obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental pel període d’un any comprès des de l’1 de setembre de 2020 fins 
l’1 de setembre de 2021. 
 

6. El 28 d’agost de 2020, es va formalitzar la pròrroga del contracte esmentat. 
 

7. El 23 de setembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal va acordar ratificar el Decret 
de Presidència núm. 2020PRES000351. 
 

8. El 17 de març de 2021, el Ple del Consell Comarcal va aprovar, entre altres acords, 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. 
 
La modificació acordada tenia per objecte l’increment del nombre de monitors en les 
rutes establertes i previstes en la clàusula 13 del PPT del contracte, concretament un 
a la ruta EOBL07 i EOBL26 amb efectes des de l’11 gener de 2021 fins a la 
finalització del curs escolar 20-21. 
 

9. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té interès en prorrogar el contracte per a la 
prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no 
obligatori del servei de transport adaptat i assistit pel període d’un any més. 
 

10. La despesa prevista per a la segona pròrroga del contracte en el període d’un any és 
la que es detalla per lots i anys a continuació: 

 

 

PARTIDA LOT TIPUS DE TRANSPORT RUTA Suma de COST 2021 Suma de COST 2022 

20 23100 22711 LOT 1 ADAPTAT TOBL07A 3.952,00 7.332,00 

   

TOBL08A 3.496,00 6.164,00 

   

TOBL09A 3.009,60 5.306,40 

  

Total ADAPTAT   10.457,60 18.802,40 

 

Total LOT 1     10.457,60 18.802,40 

 

LOT 2 ADAPTAT TOBL00A 3.009,60 5.583,60 



 
 
 
 

 
 

   

TOBL01A 3.009,60 5.583,60 

   

TOBL02A 3.009,60 5.583,60 

   

TOBL03A 3.009,60 5.583,60 

   

TOBL04A 3.952,00 7.332,00 

   

TOBL05A 3.009,60 5.583,60 

   

TOBL06A 3.009,60 5.583,60 

  

Total ADAPTAT   22.009,60 40.833,60 

  Total LOT 2     22.009,60 40.833,60 

Total 20 23100 22711       32.467,20 59.636,00 

32 32438 22300 LOT 3 ESCOLAR POBL12 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL00 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL01 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL02 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL05 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL06 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL07 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL08 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL09 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL10 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL11 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL12 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL17 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL23 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL25 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL27 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL29 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL30 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL35 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL36 2.962,08 4.704,48 

  

Total ESCOLAR   59.241,60 94.089,60 

  

VTC PTEC01 2.962,08 4.704,48 

  

Total VTC   2.962,08 4.704,48 

 

Total LOT 3     62.203,68 98.794,08 

 

LOT 1 ESCOLAR EOBL021A 6.188,95 9.829,51 

   

EOBL022A 6.188,95 9.829,51 

   

EOBL023A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL024A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL025A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL026A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL027A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL035A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL036A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL037A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL038A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL039A 2.962,08 4.704,48 



 
 
 
 

 
 

   

POBL04 2.962,08 4.704,48 

   

POBL05 2.962,08 4.704,48 

   

POBL08 2.962,08 4.704,48 

   

POBL10 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL13 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL14 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL15 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL16 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL18 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL19 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL20 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL32 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL37 2.962,08 4.704,48 

  

Total ESCOLAR   80.505,74 127.862,06 

  

VTC PTEC02 2.962,08 4.704,48 

  

Total VTC   2.962,08 4.704,48 

 

Total LOT 1     83.467,82 132.566,54 

 

LOT 2 ESCOLAR EOBL001A 6.188,95 9.829,51 

   

EOBL002A 6.188,95 9.829,51 

   

EOBL003A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL004A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL005A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL006A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL007A 2.962,08 4.704,48 

   

EOBL018A 6.188,95 9.829,51 

   

EOBL019A 2.962,08 4.704,48 

   

POBL03 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL03 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL21 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL22 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL28 2.962,08 4.704,48 

   

SOBL34 2.962,08 4.704,48 

  

Total ESCOLAR   54.111,82 85.942,30 

  

VTC STEC02 2.962,08 4.704,48 

  

Total VTC   2.962,08 4.704,48 

  Total LOT 2     57.073,90 90.646,78 

Total 32 32438 22300       202.745,40 322.007,40 

32 32439 22300 LOT 3 ESCOLAR POPC19A 2.692,80 4.276,80 

   

POPC21A 2.692,80 4.276,80 

   

POPC22A 2.692,80 4.276,80 

   

SOPC10A 2.692,80 4.276,80 

   

SOPC11A 2.692,80 4.276,80 

  

Total ESCOLAR   13.464,00 21.384,00 

 

Total LOT 3     13.464,00 21.384,00 

 

LOT 1 ESCOLAR POPC04A 2.692,80 4.276,80 



 
 
 
 

 
 

   

POPC06A 2.692,80 4.276,80 

   

POPC12 2.692,80 4.276,80 

   

SOPC09A 2.692,80 4.276,80 

  

Total ESCOLAR   10.771,20 17.107,20 

 

Total LOT 1     10.771,20 17.107,20 

 

LOT 2 ESCOLAR POPC24A 2.692,80 4.276,80 

   

SOPC01A 2.692,80 4.276,80 

   

SOPC02A 2.692,80 4.276,80 

   

SOPC06A 2.692,80 4.276,80 

  

Total ESCOLAR   10.771,20 17.107,20 

  Total LOT 2     10.771,20 17.107,20 

Total 32 32439 22300       35.006,40 55.598,40 

32 32451 22300 LOT 3 ESCOLAR TENO01 2.692,80 4.276,80 

  

Total ESCOLAR   2.692,80 4.276,80 

  Total LOT 3     2.692,80 4.276,80 

Total 32 32451 22300       2.692,80 4.276,80 

Total general       272.911,80 441.518,60 

 
11. El 15 de juliol de 2021, el senyor Carles Fernandez Perez, gerent del Consell 

Comarcal, va emetre un informe d’acord amb el qual proposa prorrogar el contracte 
per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar 
obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental pel període d’un any comprès des de l’1 de setembre de 2021 fins 
l’1 de setembre de 2022. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars que regula 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 formalitzat el 29 d’agost de 2018 entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i CLECE, SA, preveu el següent:  
 

Clàusula 10. Durada 
 
1. El contracte té una durada inicial de 2 anys a partir de la signatura del 
document de formalització. 
 
2. El contracte es pot prorrogar per períodes successius d’un any fins a un màxim 
de dos. 
 
3. Les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de contractació i 
obligatòries pels adjudicataris, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit 
de les parts, de conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP. 
 
4. El Consell Comarcal notificarà al contractista la voluntat de prorrogar el 
contracte amb un preavís mínim de 2 mesos abans de la data de finalització. La 
pròrroga s’ha de formalitzar en el document corresponent. 
 



 
 
 
 

 
 

5. L’article 29.4 de la LCSP preveu la pròrroga expressa del contracte fins a que 
comenci l’execució del nou contracte i per un període màxim de 9 mesos, quan no 
es formalitzi el nou contracte i existeixin raons d’interès públic per no interrompre 
la prestació. 

 
2. L’article 29.2 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, disposa 
que el contracte podrà preveure una o vàries pròrrogues sempre que les 
característiques d’aquest romanguin inalterables durant el període de durada 
d’aquestes, sense perjudici de les modificacions que es puguin introduir de 
conformitat amb allò establert als articles 203 a 207 de la Llei 9/2017.  
 
Així mateix, estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi al menys amb 
dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte, sense que 
es pugui produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts. 
 

3. En relació amb la pròrroga segons reiterada doctrina i informes de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa, la pròrroga o ampliació del termini de durada d’un 
servei públic, només és possible si està prevista expressament en el plec de clàusules 
administratives particulars, tenint en compte que aquest constitueix llei del contracte, 
al definir els drets i obligacions de les parts contractants. 
 
La possible pròrroga d’un contracte, encara que estigui prevista i regulada en el plec i 
sigui del coneixement dels licitadors, depèn, per a la seva efectiva realització, de que 
les necessitats de l’administració es prolonguin per un temps superior a l’inicialment 
fixat i, a l’hora, que s’adopti per acord exprés. 
 

4. L’òrgan de contractació és el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut 
del que estableix 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: 
 
1. Prorrogar el contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de 

transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental pel període d’un any comprès des de l’1 de 
setembre de 2021 fins l’1 de setembre de 2022. 
 

2. Disposar una despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària que consta 
en el quadre, i, per a l’exercici següent en què el contracte sigui vigent s’assumeix el 



 
 
 
 

 
 

compromís de dotar de l’aplicació pressupostaria corresponent del pressupost de 
despeses: 

 

 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades i publicar-lo en el perfil del 

contractant. 
 
Document signat electrònicament. 

PARTIDA LOT 
TIPUS DE 
TRANSPORT 

RUTA 
Suma de 
COST 2021 

Suma de 
COST 2022 

20 23100 
22711 

LOT 1 
  

10.457,60 18.802,40 

  LOT 2 
  

22.009,60 40.833,60 

Total 20 23100 
22711 

      32.467,20 59.636,00 

32 32438 
22300 

LOT 3 
  

62.203,68 98.794,08 

 

LOT 1 
  

83.467,82 132.566,54 

  LOT 2 
  

57.073,90 90.646,78 

Total 32 32438 
22300 

      202.745,40 322.007,40 

32 32439 
22300 

LOT 3 
  

13.464,00 21.384,00 

 

LOT 1 
  

10.771,20 17.107,20 

 

LOT 2 
  

10.771,20 17.107,20 

Total 32 32439 
22300 

      35.006,40 55.598,40 

32 32451 
22300 

LOT 3 
  

2.692,80 4.276,80 

Total 32 32451 
22300 

      2.692,80 4.276,80 

Total general       272.911,80 441.518,60 
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