
 
 
 
 

 
 

OD-06 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
Ple, de 23 de març de 2022 
CI, de 16 de març de 2022 
 
Aprovar l’expedient de l’Acord marc del servei de transport escolar. 

 
RELACIÓ DE FETS 

 
1. El Consell Comarcal té delegada la competència per a la prestació del servei de transport 

escolar de l’alumnat d’educació obligatòria, quan concorri alguna de les circumstàncies 
següents: 
 
a) Que hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari 

o d’educació especial, proposat pel Departament d’Ensenyament. 
 

b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat 
concertat o d’educació especial privat concertat, proposat pel departament. 

 
També assumeix la prestació del servei escolar de transport no obligatori quan les necessitats 
d’escolarització d’un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les consignacions 
pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle  d’educació infantil que hagi de 
desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de desplaçar  a centres docents 
del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació 
obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del 
seu lloc de residència. 
 
Finalment, els alumnes d’ensenyaments potsobligatoris no universitaris també poden utilitzar 
el servei només si existeixen places vacants en els vehicles contractats, no hi hagi 
coincidència horàri/a amb altres mitjans de transport públic amb itinerari coincidents i d’acord 
amb els criteris que per cada convocatòria estableixi el Consell Comarcal.  

 
2. Tenint en compte les característiques del servei de transport escolar del Consell Comarcal es 

considera convenient fer ús de la figura de l’Acord marc per tal d’ordenar i racionalitzar la 
contractació del servei de transport escolar i així assolir els objectius següents: 

 
a) Simplificar i agilitzar la contractació del servei de transport escolar. 
b) Estalviar temps i recursos a l’òrgan de contractació. 
c) Disminuir els costos de preparació d’ofertes i de participació en procediments de 

contractació llargs i complexos. 
d) La flexibilitat per a poder contractar, especialment en relació amb el pressupost. 

 
En virtut de l’exercici de la competència que li ha estat delegada al Consell Comarcal, aquest 
Acord marc pretén fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació assegurant 
el transport escolar d’aquells alumnes que tinguin dret a la prestació del servei de manera 



 
 
 
 

 
 

gratuïta i obligatòria i possibilitant també el desplaçament d’aquells alumnes que malgrat no 
reunir les condicions per a ser beneficiaris de la prestació del servei de manera gratuïta i 
obligatòria, determinades circumstàncies especials aconsellen el seu transport.  

 
3. L’objecte d’aquest Acord marc és la prestació del servei de transport escolar del Vallès 

Oriental per a la consecució dels següents objectius: 
  

a) Seleccionar les persones naturals o jurídiques que podran prestar el servei de transport 
escolar 

 
b) Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució a què s’hauran d’ajustar els 

contractes que es basin en aquest Acord marc. 
 

4. El servei de transport escolar del Vallès Oriental té com a finalitat el desplaçament a un centre, 
públic o privat, ordinari o d’educació especial d’aquells alumnes que no tenen oferta educativa 
del seu nivell en el municipi de residència i s’han d’escolaritzar fora del seu municipi i d’aquells 
alumnes que tot i tenir oferta educativa del seu nivell en el municipi de residència, per motius 
de dispersió o per circumstàncies especials, és aconsellable desplaçar-los. 
 
Així mateix, els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris poden fer ús del 
servei de transport escolar del Vallès Oriental en funció de la disponibilitat de places lliures. 
 

5. Tenint en compte les diverses necessitats assistencials dels alumnes que fan ús del servei 
de transport escolar del Vallès Oriental, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant 
el Consell Comarcal, ha considerat convenient diferenciar sis tipologies de vehicles amb els 
quals cal prestar-lo: 
 
A1) Vehicle ordinari de fins a 8 places: 
 

Vehicle de fins a 8 places (categoria M1) destinat al transport ordinari dels usuaris del 
servei. Aquesta tipologia inclou turismes i monovolums, la utilització dels quals depèn del 
número d’usuaris adscrits a la ruta que correspongui. 
 

A2) Vehicle ordinari de més de 8 places: 
 

Vehicle de més de 8 places (categories M2 i M3) destinat al transport ordinari dels usuaris 
del servei. Aquesta tipologia inclou autobusos i minibusos, la utilització dels quals depèn 
del número d’usuaris adscrits a la ruta que correspongui. 
 

B1) Vehicle adaptat de fins a 8 places: 
 

Vehicle de fins a 8 places (categoria M1) adaptat per al transport d’usuaris amb diversitat 
funcional i/o mobilitat reduïda. Aquesta tipologia de vehicles inclou turismes i 
monovolums dotats de sistemes adaptats d’accés i sortida del vehicle i sistemes 
d’ancoratge de cadires de rodes, entre d’altres.  
 



 
 
 
 

 
 

B2) Vehicle adaptat de més de 8 places: 
 

Vehicle de més de 8 places (categories M2 i M3) adaptat per al transport d’usuaris amb 
diversitat funcional i/o mobilitat reduïda. Aquesta tipologia de vehicles inclou autobusos i 
minibusos dotats de sistemes adaptats d’accés i sortida del vehicle i sistemes 
d’ancoratge de cadires de rodes, entre d’altres. 

 
C1) Vehicle sanitari sense llitera: 

 
Vehicle tipus ambulància adaptat per al transport d’usuaris que, pel seu estat de salut, 
poden necessitar algun tipus d’atenció sanitària durant el trajecte. Dins d’aquesta 
tipologia s’admetran les ambulàncies no assistencials de transport col·lectiu (classe A2), 
que no disposin de llitera. Els vehicles d’aquesta tipologia han de disposar de la 
certificació tecnico-sanitària definida a la normativa vigent, han de permetre el transport 
d’usuaris en cadira de rodes, han de disposar de la dotació de productes sanitaris 
corresponents a la seva classe, i el seu conductor ha de comptar amb un certificat de 
professionalitat de transport sanitari o una formació equivalent. 
 

C2) Vehicle sanitari amb llitera: 
 

Vehicle tipus ambulància adaptat per al transport d’usuaris que, pel seu estat de salut, 
poden necessitar algun tipus d’atenció sanitària durant el trajecte. Dins d’aquesta 
tipologia s’admetran les ambulàncies no assistencials de transport col·lectiu (classe A2), 
que disposin de llitera. Els vehicles d’aquesta tipologia han de disposar de la certificació 
tecnico-sanitària definida a la normativa vigent, han de permetre el transport d’usuaris en 
cadira de rodes, han de disposar de la dotació de productes sanitaris corresponents a la 
seva classe, i el seu conductor ha de comptar amb un certificat de professionalitat de 
transport sanitari o una formació equivalent. 
 

6. D’acord amb aquesta classificació, es distingeixen cinc categories de transport escolar: 
 
1) Transport escolar ordinari. És aquell transport destinat al desplaçament de més de 5 
usuaris que no requereixen d’una assistència especial de suport en el seu trasllat. Les 
tipologies de vehicle admeses per a aquesta categoria de transport són les següents: A2 i 
B2.  
 
2) Transport escolar ordinari complementari. És aquell transport destinat al desplaçament 
de fins a 5 usuaris que no requereixen d’una assistència especial de suport en el seu trasllat. 
Les tipologies de vehicle admeses per a aquesta categoria de transport són les següents: A1 
i B1. 
   
3) Transport escolar adaptat. És aquell transport destinat al desplaçament de més de 5 
usuaris entre els quals poden haver-hi usuaris amb diversitat funcional i/o mobilitat reduïda. 
Les tipologies de vehicle admeses per a aquesta categoria de transport són les següents: 
B2. 
 



 
 
 
 

 
 

4) Transport escolar adaptat complementari. És aquell transport destinat al desplaçament 
de fins a 5 usuaris entre els quals poden haver-hi usuaris amb diversitat funcional i/o mobilitat 
reduïda. Les tipologies de vehicle admeses per a aquesta categoria de transport són les 
següents: B1 i C1. 
 
5) Transport escolar sanitari. És aquell transport destinat al desplaçament d’usuaris que, 
pel seu estat de salut, poden necessitar algun tipus d’atenció sanitària durant el trajecte. En 
aquesta categoria, l’empresa de transport ha de posar a disposició del servei un tècnic 
sanitari que faci l’acompanyament dels usuaris. Les tipologies de vehicle admeses per a 
aquesta categoria de transport són les següents: C1 i C2. 
 
D’acord amb les tipologies de vehicle i categories de transport definides s’estableix el 
següent règim de compatibilitat entre ambdues classificacions: 
 

  

A1) Vehicle 
ordinari de 

fins a 8 
places 

A2) Vehicle 
ordinari de 
més de 8 

places 

B1) Vehicle 
adaptat de 

fins a 8 
places 

B2) Vehicle 
adaptat de 
més de 8 

places 

C1) 
Vehicle 
sanitari 
sense 
llitera 

C2) 
Vehicle 
sanitari 

amb llitera 

Transport 
ordinari 

  X   X   
  

Transport 
ordinari 
complementari 

X  X    
  

Transport 
adaptat 

      X   
  

Transport 
adaptat 
complementari 

    X   X 
  

Transport 
sanitari 

        X X 

 
7. Els licitadors que participin en aquest Acord marc han d’indicar les categories de transport 

escolar a les quals opten, que han de ser compatibles amb la tipologia de vehicles proposats, 
essent possible participar a totes les categories de transport. 
 

Constitueix un requisit indispensable per a poder optar a cadascuna de les categories de 
transport escolar esmentades que els licitadors acreditin que el seu objecte social és 
coincident amb les categories de transport escolar triades. La no justificació d’aquest extrem 
comporta l’exclusió de la categoria de transport escolar no acreditada. 
 

8. L’acord marc s’estructura en cinc categories de transport escolar: 
 

1) Transport escolar ordinari.  
2) Transport escolar ordinari complementari.   
3) Transport escolar adaptat.  



 
 
 
 

 
 

4) Transport escolar adaptat complementari.  
5) Transport escolar sanitari.  

 
Els licitadors que participin en l’Acord marc poden presentar-se a totes les categories de 
transport escolar sempre que compleixin amb les condicions de participació descrites en 
aquesta memòria.  
 
Pel que fa als contractes basats, les empreses que resultin adjudicatàries de l’Acord marc 
podran optar als contractes basats d’aquest. Aquests contractes basats es determinaran en 
funció de les rutes de transport escolar que estableixi el Consell Comarcal, constituint cada 
ruta un lot amb l’objectiu de fomentar la participació de la petita i mitjana empresa. 
 
Els adjudicataris de l’Acord marc podran participar en aquells contractes basats inclosos en 
les categories de transport escolar de les quals han resultat ser adjudicataris. 
 

9. El valor estimat de l’Acord marc es xifra en les quantitats següents: 
 

VALOR 
ESTIMAT DEL 
CONTRACTE 

IMPORT ABANS 
D'IVA 

MODIFICACIÓ PREVISTA 
(20%)1 

TOTAL (sense IVA) 

Pressupost 
base de licitació 
(2 any) 6.125.140,80 1.225.028,16 7.350.168,96 

Pròrroga 6.125.140,80 1.225.028,16 7.350.168,96 

Total del valor 
estimat del 
contracte (IVA 
exclòs) 12.250.281,60 2.450.056,32 14.700.337,92 

    
1 Atès que en aquest moment encara no es disposa del preu inicial del contracte, entès aquest com 
el preu d’adjudicació, el càlcul de l’import de les modificacions previstes a l’article 204 de la LCSP 
està basat en el pressupost base de licitació, sens perjudici de que quan les modificacions hagin de 
produir-se efectivament, en la fase d’execució del contracte, hagin d’ajustar-se de manera que 
respectin el límit fixat legalment, que és del 20% del preu inicial, sempre i quan en els plecs de 
clàusules administratives particulars s’hagi advertit expressament aquesta possibilitat. 

 
10. L’Acord marc té una durada inicial de dos anys a partir de la signatura del document de 

formalització, que no podrà efectuar-se abans que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de 
la remissió de la notificació de l’adjudicació als participants i candidats, ni més enllà dels cinc 
dies hàbils següents al requeriment per a la formalització de l’Acord marc fet pel Consell 
Comarcal als adjudicataris. 

 
L’Acord marc pot ser objecte d’una pròrroga d’una durada de dos anys. 

 
11. Per facilitar la licitació dels contractes basats en l’Acord marc així com el control de l’execució 

d’aquests, el Consell Comarcal crearà un registre de vehicles assignats a cada categoria de 
transport escolar de tots els licitadors que resultin adjudicataris de l’Acord Marc. 

 



 
 
 
 

 
 

En el plec de clàusules administratives particulars es regularà el funcionament d’aquest 
registre. 

 
12. Les empreses que concorrin a la licitació de l’Acord marc han de disposar d’una mínima 

solvència tècnica i professional i econòmica i financera la qual la podran acreditar 
indistintament mitjançant la classificació com a contractista de serveis en el grup i subgrup de 
classificació i categoria que s’indiquen en aquest epígraf o bé acreditant el compliment dels 
següents requisits específics de solvència. 

 
La classificació empresarial mínima exigida és la següent: 
 

Grup R, subgrup 1 (Transport de viatgers per carretera), categoria 1  
 
Disposar d’aquesta classificació acredita la solvència per a concórrer a les categories de 
transport escolar ordinari, transport escolar ordinari complementari, transport escolar adaptat 
i transport escolar adaptat complementari.  
 
Grup R, subgrup 2 (Trasllat de malalts per qualsevol mitjà de transport), categoria 1  
 
Disposar d’aquesta classificació acredita la solvència per a concórrer a la categoria de 
transport escolar sanitari i transport escolar adaptat complementari. 

 
D’altra banda, els criteris de solvència tècnica i professional i de solvència econòmica i 
financera escollits són criteris previstos als article 87 i 90 de la LCSP, tenint en compte la 
qualificació del contracte com a servei.  
 
S’han escollit els criteris de solvència tècnica previstos a l’article 90.1 lletra a) i 90.1 lletra h) 
de la LCSP. 
 
El criteri primer correspon a la relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa 
o similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a màxim 
els tres últims anys, per tal de verificar que l’empresari disposa d’una experiència prèvia 
mínima en la prestació de serveis de la mateixa naturalesa. A més, l’import mínim que s’ha 
d’acreditar pretén constatar que l’empresari ha prestat serveis de naturalesa anàloga a la de 
l’objecte de l’acord marc per cada categoria a la qual es concorri d’un volum similar, la qual 
cosa permet deduir que disposa dels mitjans necessaris per la prestació del servei de 
transport escolar. 
 
El segon criteri fa referència a la declaració de la maquinària, material i equip tècnic del que 
disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions. Amb aquesta solvència es pretén 
constatar que els licitadors disposen de com a mínim dos vehicles compatibles amb les 
categories de transport escolar a les quals concorren. A tal efecte, els licitadors hauran 
d’aportar la documentació tècnica que permeti verificar les característiques dels vehicles 
declarats.  
 



 
 
 
 

 
 

Pel que fa a la solvència econòmica i financera s’ha escollit el criteri de solvència que preveu 
l’article 87.1 a) de la LCSP. El mitjà escollit permet analitzar de forma més adequada la 
situació i capacitat econòmiques de l’empresari per poder valorar i determinar la idoneïtat del 
contractista per assumir les obligacions derivades del contracte i assegurar-ne l’execució.  
 
D’acord amb tot això, els criteris de solvència exigits són els següents: 
 

Solvència tècnica i professional 
 

Els criteris de solvència tècnica i professional que han d’acreditar els licitadors són tots i 
cadascun dels que a continuació es detallen: 
 
A. Per a les categories de transport escolar ordinari, transport escolar adaptat, transport 

escolar sanitari: 
 

Condició de solvència primera:  
Experiència en la realització de treballs o serveis de la mateixa o similar naturalesa que 
els que constitueixen l’objecte de l’Acord marc per a les categories de transport escolar a 
les quals es concorre, en el curs dels tres últims anys.  
 
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència primera:  
Relació dels principals serveis o treballs efectuats en la qual se n’indiqui l’import, la data i 
el destinatari, públic o privat. 
 
Requisit d’admissió de la condició de solvència primera:  
Acreditar com a realitzat durant l'any natural de més execució del període citat un import 
anual acumulat igual o superior a 15.000 euros, IVA exclòs.  

 
B. Per a les categories de transport escolar ordinari, transport escolar ordinari 

complementari, transport escolar adaptat, transport escolar adaptat complementari i 
transport escolar sanitari: 

 
Condició de solvència segona:  
Per a cadascuna de les categories de transport escolar a les que es concorri, la declaració 
dels vehicles dels que es disposarà per a l’execució dels contractes basats en l’Acord 
marc. 
 
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència segona:  
Aportació per a cada vehicle declarat de la documentació següent: 
 

a) El formulari de registre de vehicles de l’annex 3 per a cada vehicle que s’inscrigui. 
b) La targeta d’inspecció tècnica de vehicles (fitxa tècnica) de cadascun dels vehicles 

que adscrigui al servei.  
c) L’assegurança de cadascun dels vehicles que adscrigui al servei, juntament amb 

el comprovant acreditatiu de la vigència. 
d) El certificat tècnic sanitari per als vehicles sanitaris. 



 
 
 
 

 
 

e) El permís de circulació del vehicle. 
 
Requisit d’admissió de la condició de solvència segona: 
Acreditar que es disposa d’un mínim de dos vehicles compatibles amb les categories a 
les que es concorre.  

 
Solvència econòmica 
 

El criteri de solvència econòmica que han d’acreditar els licitadors és el que a continuació es 
detalla: 
 

Condició de solvència única:  
Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.   

 
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència única:  
Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit s’especifica en funció 
del tipus d’empresari: 

 
A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil: 

 
Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil referits al millor 
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes. 

 
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar el seu volum anual de 
negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del 
model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, referits tots ells a 
l’últim any disponible. 

 
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil: 

 
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar 
inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari. 

 
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin comptes 
anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit per acreditar el seu 
volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390 (declaració anual 
IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, 
referits tots ells a l’últim any disponible. 

 
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un registre oficial: 

 



 
 
 
 

 
 

La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració 
mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 200 (declaració de l’Impost 
sobre Societats), referits a un dels tres últims anys disponibles pels quals hagi vençut 
l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos. 
 
D) Empresaris persones físiques: 

 
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració 
mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 100 (declaració de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques), referits a un dels tres últims anys disponibles pels 
quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos. 

 
Requisit d’admissió de la condició de solvència única: 
Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims acabats ha de ser almenys d’un import superior a 15.000 euros, IVA exclòs.  
 

13. Es proposa que els licitadors que formin part de l’Acord marc siguin aquells que acreditin que 
disposen del següent: 

 
a) De la personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el previst per l’article 65 

de la LCSP. 
b) No estiguin incurses en alguna prohibició de contractar de les previstes a l’article 71 de la 

LCSP. 
c) De la solvència econòmica o financera i tècnica i professional, d’acord amb els criteris 

previstos anteriorment. 
d) De l’habilitació empresarial i professional següent: 

 
Per a les categories de transport escolar ordinari i de transport escolar adaptat: 
 
Els empresaris que optin a aquestes categories han de disposar de l’Autorització de transport 
públic de viatgers en autobús (VD). Aquesta autorització permet dur a terme transport públic 
dins de l’estat amb vehicles de més de nou places.  
 
Per a la categoria de transport escolar sanitari: 
 
Els empresaris que optin a aquesta categoria han de disposar de l’Autorització de transport 
sanitari públic (VS). Aquesta autorització permet dur a terme transport públic dins de l’estat 
amb turismes en la modalitat d’ambulància.  
 
Per a la categoria transport escolar ordinari complementari: 
 
Els empresaris que optin a aquesta categoria han de disposar, per a cadascun dels vehicles 
que hagin de prestar servei en aquesta categoria, alguna de les autoritzacions de transport 
públic següents: 
 



 
 
 
 

 
 

- Autorització de transport públic de viatgers en taxi (VT). Aquesta autorització permet 
dur a terme transport públic dins de l’estat amb turismes en la modalitat de taxi. 
 

- Autorització d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC). Aquesta autorització 
permet dur a terme transport públic amb turismes en la modalitat de lloguer amb 
conductor. 

 
Per a la categoria de transport escolar adaptat complementari: 
 
Els empresaris que optin a aquesta categoria han de disposar de l’Autorització de transport 
sanitari públic (VS). Aquesta autorització permet dur a terme transport públic dins de l’estat 
amb turismes en la modalitat d’ambulància. 
 
Per a aquesta categoria, també s’acceptaran les empreses que disposin, per a cadascun dels 
vehicles que hagin de prestar servei en aquesta categoria, alguna de les autoritzacions de 
transport públic següents: 
 

- Autorització de transport públic de viatgers en taxi (VT). Aquesta autorització permet 
dur a terme transport públic dins de l’estat amb turismes en la modalitat de taxi. 
 

- Autorització d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC). Aquesta autorització 
permet dur a terme transport públic amb turismes en la modalitat de lloguer amb 
conductor. L’autorització s’atorga com a autorització individual per a cada vehicle. 

 
El Consell Comarcal verificarà que els licitadors presentats a la licitació de l’Acord marc 
disposen de les habilitacions esmentades fent una consulta a través del web del Registre 
d’Empreses i Activitats del Transport del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana:  
 
https://apps.fomento.gob.es/crgt/servlet/ServletController?modulo=datosconsulta&accion=in
icio&lang=es&estilo=default.  
 
Així mateix, es proposa com a criteris d’adjudicació de l’Acord marc els següents: 

 
A. Formació complementària dels conductors de l’empresa licitadora. Fins a 5 punts. 

 
Es valorarà com a criteri d’adjudicació de l’Acord marc que els conductors de l’empresa 
licitadora hagin assistit a cursos de formació complementària en matèria de conducció 
eficient i de conducció segura. 
 
Les característiques mínimes que han de tenir cadascun dels cursos esmentats són les 
següents: 
 
Curs de conducció eficient 
 
Objectiu: 



 
 
 
 

 
 

Formació en les tècniques de conducció eficient que unides a una actitud adequada del 
conductor donin lloc a un nou estil de conducció que permeti una reducció del consum de 
carburant així com de les emissions contaminants al medi ambient. 
 
Metodologia: 
Aprenentatge teòric i pràctic. 
 
Durada mínima de la formació: 
8 hores. 
 
Formes d’acreditació: 
Per acreditar la realització d’aquest curs s’ha de presentar un diploma d’aprofitament del 
curs de conducció eficient on hi constin les dades del conductor, el títol, la descripció del 
curs i el número d’hores. Únicament s’admetran els diplomes d’aprofitament d’aquells 
cursos realitzats entre l’any 2018 i el 2022. 
 
Cursos de conducció segura 
 
Objectiu: 
Formació en les tècniques de conducció segura que serveixen per conscienciar i formar 
els professionals dels perills que es donen a la carretera, així com preparar-los per 
anticipar-se a diferents situacions de risc en la conducció, amb l’objectiu final de reduir la 
sinistralitat a les carreteres. 
 
Metodologia: 
Aprenentatge teòric i pràctic. 
 
Durada mínima de la formació: 
8 hores. 
 
Formes d’acreditació: 
Per acreditar la realització d’aquest curs s’ha de presentar un diploma d’aprofitament del 
curs de conducció segura per a conductors professionals on hi constin les dades del 
conductor, el títol, la descripció del curs i el número d’hores. Únicament s’admetran els 
diplomes d’aprofitament d’aquells cursos realitzats entre l’any 2018 i el 2022. 
 
La valoració d’aquest criteri es farà tenint en compte el mètode de càlcul establert en 
aquesta clàusula, a partir de la documentació següent:  
 
A. Declaració responsable de l’empresari que indiqui el número total de conductors que 
aquest té en plantilla, d’acord amb el model de l’annex 4.  
B. Els diplomes d’aprofitament dels cursos efectuats per cadascun dels conductors en 
plantilla relacionats amb conducció eficient i conducció segura. 
C. La relació nominal de treballadors de mes anterior al que mes en què finalitza el termini 
de presentació de proposicions.  
 



 
 
 
 

 
 

Per valorar aquest apartat, es calcularà el percentatge de conductors de l’empresa que 
han realitzat les formacions sobre el total de conductors que l’empresa té en plantilla. 
 
Les dues tipologies de cursos es valoraran de manera independent, obtenint un màxim de 
2,5 punts per cadascun d’ells. Així doncs, 
 
- Si més del 90% dels conductors en plantilla han rebut la formació corresponent: 2,5 punts 
 
- Si més del 50% dels conductors en plantilla han rebut la formació corresponent: 1 punt 
 
- En altres casos: 0 punts 
 
Per tant, la puntuació màxima que es pot atorgar a un empresari en matèria de formació 
dels conductors serà de 5 punts. 
 
La puntuació obtinguda per aquest criteri se sumarà a la puntuació obtinguda en els 
contractes basats de l’Acord marc que es licitin. Aquesta puntuació es mantindrà durant 
tota la vigència de l’Acord marc i no serà revisada. 
 
No es requerirà una puntuació mínima en aquest criteri d’adjudicació per a ser admès a 
l’Acord marc. 

 
B. Antiguitat dels vehicles necessaris per a l’adscripció a cada categoria de l’Acord marc. 

Fins a 2,5 punts 
 

Per a cada categoria de transport a la que el licitador concorre, s’avaluarà l’antiguitat dels 
dos vehicles necessaris per a l’adscripció del licitador a la categoria de transport 
corresponent. En el cas que el licitador hagi declarat en el sobre 2 més de dos vehicles 
de tipologies compatibles amb la categoria de transport corresponent, s’avaluaran en 
aquest criteri únicament els dos vehicles més nous de la flota declarada. 
 
L’antiguitat del vehicle es calcularà com la diferència entre la data de publicació de l’anunci 
de la licitació de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en el perfil del contractant i la data de primera matriculació que figuri al 
permís de circulació del vehicle. 
 
L’antiguitat de cada vehicle es valorarà d’acord amb la taula següent: 
 

Antiguitat Puntuació 

Fins a 2 anys 2,5 

De 2 a 4 anys 2 

De 4 a 6 anys 1,5 

De 6 a 8 anys 1 

De 8 a 10 anys 0,5 

Més de 10 anys 0 

 



 
 
 
 

 
 

El licitador obtindrà per a cada categoria de transport a la que concorre una puntuació 
total, resultant de sumar les puntuacions de cadascun dels dos vehicles avaluats. 

 
Els licitadors que formaran part de l’Acord marc per a cada categoria de transport 
corresponent seran aquells que hagin acreditat els requisits exigits en la clàusula 10 d’aquest 
Plec i hagin obtingut una puntuació mínima de 0,5 en el criteri d’adjudicació B) descrit a 
l’apartat anterior.  

 
Per tant, s’exclourà de la categoria de transport corresponent a aquells licitadors que no 
obtinguin la puntuació mínima de 0,5 en el criteri B) descrit a l’apartat anterior, o bé que no 
acreditin els requisits de capacitat i solvència esmentats. 
 

Els licitadors que no acreditin que disposen de l’esmentada capacitat i solvències exigides 
per cap de les categories de transport escolar definides a la clàusula 1 d’aquest Plec o no 
obtinguin un mínim de 0,5 punts en la valoració del criteri d’adjudicació B) en cap de les 
categories de transport escolar seran exclosos de l’Acord marc. 

 
No s’estableix un nombre màxim de licitadors a seleccionar. S’estableix un nombre mínim de 
dos licitadors a seleccionar per a cadascuna de les categories de transport escolar de l’Acord 
marc. En cas que el nombre de licitadors admesos per a alguna de les categories de transport 
escolar resultés ser inferior a dos, el Consell Comarcal declararà deserta la categoria de 
transport escolar corresponent.  
 

14. Els criteris per a l’adjudicació dels contractes basats en l’Acord marc i la puntuació assignada 
a cadascun d’ells són els que a continuació s’especifiquen: 

 

Criteris 
d’adjudicació 

Puntuació 

Qualitat del servei Fins a 40 punts 

Oferta econòmica Fins a 30 punts 

Criteris ambientals Fins a 20 punts 

Criteris socials Fins a 10 punts 

Total Fins a 100 punts 

 
A. QUALITAT DEL SERVEI 
 
La qualitat del servei es valorarà mitjançant els elements de seguretat passiva presents al 
servei i el valor de l’antiguitat contractual de la proposició, descrita a la clàusula 33 d’aquest 
plec. 
 
A1. Elements de seguretat passiva 
 
Els elements de seguretat passiva que es tindran en compte en la valoració de les 
proposicions seran la tipologia de cinturó de seguretat dels vehicles i els sistemes de retenció 



 
 
 
 

 
 

infantil (SRI). La valoració d’aquests elements dependrà de la categoria de transport de la 
licitació i de l’edat dels usuaris que facin ús del servei. 
 
A1.1. Transport escolar ordinari (TEO) i transport escolar adaptat (TEA) 
 
1. En aquestes categories es valorarà que el servei es realitzi amb vehicles que disposin de 
cinturons de seguretat amb tres punts de subjecció als seients de passatgers. 
 
2. En el cas de rutes on tots els usuaris tinguin més de 12 anys, les empreses que es 
comprometin a realitzar el servei amb vehicles que disposin de cinturons de seguretat amb 
tres punts de subjecció tindran una puntuació de 10 punts. 
 
En el cas que el licitador es comprometi a prestar el servei amb vehicles que disposin de 
cinturons de seguretat amb tres punts de subjecció, però de la comprovació de les dades 
que consten en el Registre de vehicles de l’Acord marc en resulti que el licitador no disposa 
de vehicles amb aquestes característiques tècniques aquest criteri es valorarà amb 0 punts. 
 
3. En el cas de rutes on hi hagi usuaris de fins 12 anys, les empreses que es comprometin a 
realitzar el servei amb vehicles que disposin de cinturons de seguretat amb tres punts de 
subjecció tindran una puntuació de 5 punts.  
 
A més, rebran 5 punts addicionals si es comprometen a posar a disposició dels usuaris que 
ho necessitin un sistema de retenció infantil adequat a la seva talla i pes, d’acord amb els 
criteris establerts al PPT. En aquest cas, s’admetrà l’ús d’alçadors sense respatller per a 
usuaris de més de 7 anys i un pes de més de 22 kg, sempre i quan aquest sigui compatible 
amb el cinturó de 3 punts. Aquesta puntuació addicional pel SRI només s’obtindrà en els 
casos en què les empreses es comprometin a l’ús de vehicles amb cinturons de seguretat 
de tres punts. 
 
En el cas que el licitador es comprometi a prestar el servei amb vehicles que disposin de 
cinturons de seguretat amb tres punts de subjecció, però de la comprovació de les dades 
que consten en el Registre de vehicles de l’Acord marc en resulti que el licitador no disposa 
de vehicles amb aquestes característiques tècniques aquest criteri es valorarà amb 0 punts. 
 
4. Independentment de la tipologia de cinturó de seguretat dels vehicles, en el cas de rutes 
amb usuaris de fins a 7 anys, es valorarà amb 5 punts addicionals que l’empresa posi a 
disposició dels usuaris que ho necessitin un sistema de retenció infantil de tipus arnès de 5 
punts homologat específicament per a autobusos.  
 
A1.2. Transport escolar ordinari complementari (TEOC), transport escolar adaptat 
complementari (TEAC) i transport sanitari (TS) 
 
1. A les rutes de transport escolar ordinari complementari, transport escolar adaptat 
complementari i transport sanitari amb usuaris de fins a 12 anys, es valorarà que l’empresa 
posi a disposició dels usuaris que ho necessitin un sistema de retenció infantil adequat a la 



 
 
 
 

 
 

seva talla i pes, d’acord amb els criteris establerts al PPT. En aquest cas, les empreses que 
proporcionin un SRI als usuaris del transport tindran una puntuació de 10 punts. 
 
2. A les rutes de transport escolar ordinari complementari, transport escolar adaptat 
complementari i transport sanitari amb usuaris de més de 12 anys, no es valoraran els 
elements de seguretat passiva, de manera que la valoració de la qualitat del servei es farà 
només mitjançant l’antiguitat contractual de la proposició. 
 
A2. Antiguitat contractual 
 
1. En la licitació, l’empresari es compromet a realitzar el servei amb una flota de vehicles 
amb una antiguitat inferior a l’antiguitat contractual oferta durant tota la vigència del contracte 
basat. 
 
2. La puntuació màxima que es pot obtenir per l’antiguitat contractual dependrà de la 
categoria de la ruta i de l’edat dels usuaris, d’acord amb la taula següent:  
 

Categoria de ruta i edat dels usuaris 
Puntuació màxima per 
antiguitat contractual 

(PAc,max) 

Rutes TEOC, TEAC i TS amb usuaris de més de 12 anys 40 

Rutes TEOC, TEAC i TS amb usuaris de fins a 12 anys 30 

Rutes TEO i TEA sense usuaris de fins a 7 anys 30 

Rutes TEO i TEA amb usuaris de fins a 7 anys 25 

 
3. El valor de l’antiguitat contractual es puntuarà mitjançant la taula següent:  
 

Antiguitat 
contractual 

Puntuació 

0 PAc,max 

2 PAc,max 

4 0,8*PAc,max 

6 0,5*PAc,max 

8 0,2*PAc,max 

10 0,1*PAc,max (*) 

13 0 

16 0 

*En el cas de les rutes de la categoria transport 
sanitari, la puntuació per una antiguitat 
contractual de 10 anys és 0. 



 
 
 
 

 
 

 
4. Els valors d’antiguitat contractual compresos entre els barems establerts a la taula 
precedent s’interpolaran linealment entre els valors de la taula. 
 
A la taula següent s’ofereix un resum de les puntuacions màximes atorgables per la qualitat 
del servei:  
 

Rutes TEO i TEA 

Criteri de valoració 
Ruta sense 

usuaris entre 7 i 
12 anys 

Ruta amb 
usuaris entre 

7 i 12 anys 

Elements 
de 

seguretat 
passiva 

Cinturó de seguretat amb tres punts de 
subjecció 

10 5 

SRI - Alçadors i similars compatibles amb 
cinturó de seguretat de tres punts 

0 5 

SRI - Arnès de 5 punts per usuaris de fins a 
7 anys homologat per autobusos (*) 

0/5 0/5 

Antiguitat contractual 25/30 25/30 

Total qualitat del servei 40 40 

Rutes TEOC, TEAC i TS 

Criteri de valoració 
Ruta sense 

usuaris de fins a 
12 anys 

Ruta amb 
usuaris de 
fins a 12 

anys 

Elements 
de 

seguretat 
passiva 

SRI adequat a la talla i pes dels usuaris 0 10 

Antiguitat contractual 40 30 

Total qualitat del servei 40 40 

*Criteri puntuable únicament a les rutes amb usuaris de fins a 7 anys 

 
 
B. OFERTA ECONÒMICA 
 
1. L’oferta econòmica es valorarà comparant les diferents ofertes rebudes. L’oferta més 
avantatjosa serà la que obtingui la puntuació més alta que resultarà de l’aplicació de la 
fórmula següent:  
 

 

Pi=   
 𝑰𝑳−𝑶𝒊 

[𝑰𝑳−𝒎𝒊𝒏(𝑶𝒎𝒊𝒏 ; 𝟎,𝟗𝟎 𝒙 𝑰𝑳)] 
 𝐱 𝐏max 

 
On:  
 

NOMENCLATURA 



 
 
 
 

 
 

Pi = puntuació licitador i 

Pmax = punts totals a repartir (30 punts) 

IL = import licitació 

Oi = oferta del licitador i 

Omin = millor oferta 

La funció “min(Omin ; 0,90 x IL)” donarà 
com a resultat el més petit dels 2 valors que 
hi ha dins el parèntesi i que estan separats 
per un punt i coma 

 
En els resultats de la fórmula es tindrà en compte un decimal més dels que figurin als preus 
oferts, per tal d’evitar que ofertes amb preus que difereixen en el darrer decimal obtinguin la 
mateixa puntuació. 
 
2. La fórmula establerta en l’epígraf precedent s’aplicarà sobre el preu ofert exclòs l’IVA. 
 
Per l’elecció de la fórmula s’ha tingut en compte que sigui coherent, lògica, i respecti els 
principis de contractació pública, que permeti una eficient gestió dels fons públics i que 
fomenti la major competitivitat possible entre les diferents ofertes econòmiques.  
 
La fórmula té les característiques següents: 
 
- Manté la proporcionalitat lineal a l’hora de transformar en punts les diferents ofertes 

econòmiques. 
- Un preu més econòmic ofert obtindrà una puntuació més gran que un altre de més car, 

sempre i quan aquest no s’entengui com a desproporcionat, descartant l’existència d’un 
llindar de sacietat. 

- L’oferta que sigui igual al preu de licitació rebrà zero punts en tots els casos, (no atribueix 
puntuació a qualsevol licitador pel fet de presentar una oferta). 

- Diferències econòmiques mínimes no es veuen magnificades per diferències de 
puntuació, gràcies al factor corrector que implica que si cap de les baixes supera el 10% 
respecte l’import de licitació, no es reparteixen la totalitat dels punts. L’elecció d’aquest 
10% és una aproximació genèrica de les despeses indirectes o generals que poden tenir 
les diferents entitats. 

- El fet de que les referències s’estableixen de forma relativa (en relació a l’oferta més baixa) 
i no de forma absoluta, genera una certa indeterminació que permet evitar plantejaments 
estratègics que no afavoreixin la concurrència. 

 
C. CRITERIS AMBIENTALS 
 
Els criteris ambientals es valoraran d’acord amb l’antiguitat mitjana de la flota de vehicles i 
les emissions dels vehicles inscrits al registre de vehicles de l’Acord Marc.  
 
C1. Antiguitat mitjana de la flota de vehicles 



 
 
 
 

 
 

 
1. L’antiguitat mitjana de la flota de vehicles es valorarà amb una puntuació de fins a 15 
punts. A cada vehicle se li assigna una puntuació en funció de la seva antiguitat, segons la 
taula següent:  
 

Antiguitat Puntuació 

Inferior a 2 anys 15 

De 2 a 4 anys 12 

De 4 a 6 anys 9 

De 6 a 8 anys 6 

De 8 a 10 anys 3 

De 10 a 16 anys 0 (*) 

Superior a 16 anys No permès 

* En el cas dels vehicles de les tipologies C1 
(Vehicle sanitari sense llitera) i C2 (Vehicle 
sanitari amb llitera), l’antiguitat màxima permesa 
serà de 10 anys. 

 
2. L’antiguitat d’un vehicle es calcula com la diferència entre la data de la primera matriculació 
i la data de referència per a la valoració de les ofertes. 
 
La data de referència per a la valoració de les ofertes és la data que es pren com a referència 
per a determinar l’antiguitat dels vehicles en una licitació de contractes basats de l’Acord 
marc. Aquesta data coincideix amb el dia hàbil anterior a la data de publicació de l’estat del 
Registre de vehicles mitjançant Decret de Gerència, tal i com es descriu a la clàusula 8 
d’aquest Plec. 
 
La publicació de l’estat del Registre de vehicles del Consell Comarcal es realitzarà durant la 
setmana prèvia a l’enviament de les invitacions per a participar a la licitació dels contractes 
basats de l’Acord marc, i inclourà totes les actualitzacions del Registre de vehicles realitzades 
fins a les 23:59:59 hores de la data de referència per a la valoració de les ofertes. 
 
3. La puntuació de l’antiguitat mitjana es calcularà com la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de cada vehicle inscrit a l’Acord Marc.  
 
4. En el cas que la documentació tècnica d’un vehicle no es trobi degudament actualitzada a 
la publicació de l’estat del Registre de vehicles mitjançant Decret de Gerència descrita a la 
clàusula 8 d’aquest Plec, la seva puntuació per antiguitat serà de 0 punts.  
 
C2. Emissions de la flota de vehicles 
 
1. Les empreses que disposin de vehicles de baixes emissions a la seva flota rebran una 
puntuació de fins a 5 punts. Aquest criteri es valorarà mitjançant els distintius ambientals 
definits per la Direcció General de Trànsit, d’acord amb la taula següent:  
 



 
 
 
 

 
 

Criteri Puntuació 

Més del 10% de la flota té un distintiu ambiental de 
categories ECO o 0 emissions 

5 

Més del 5% de la flota té un distintiu ambiental de 
categories ECO o 0 emissions 

2 

Altres casos 0 

 
2. En el cas que la documentació tècnica d’un vehicle no es trobi degudament actualitzada a 
la publicació de l’estat del Registre de vehicles mitjançant Decret de Gerència descrita a la 
clàusula 8 d’aquest Plec, quan es valori aquest criteri es tractarà com un vehicle sense 
distintiu ambiental. 
 
D. CRITERIS SOCIALS 
 
Els criteris socials es valoraran mitjançant la formació complementària dels conductors de 
l’empresa licitadora acreditada durant la valoració de l’Acord marc, i amb la tipologia de 
cinturons de seguretat dels vehicles inscrits al registre de vehicles de l’Acord Marc.  
 
D1. Tipologia de cinturons de seguretat de la flota de vehicles 
 
1. La tipologia de cinturons de seguretat de la flota de vehicles es tindrà en compte com a 
criteri de valoració a les licitacions dels contractes basats corresponents a les categories de 
transport escolar ordinari i transport escolar adaptat. A la resta de categories de transport, 
no es tindrà en compte aquest criteri. 
 
2. Per valorar aquest criteri, es calcularà el percentatge de vehicles de les tipologies A2 
(vehicle ordinari de més de 8 places) i B2 (vehicle adaptat de més de 8 places) que disposen 
de cinturons de seguretat amb tres punts de subjecció als seients de passatgers. 
 
3. La valoració de la tipologia dels cinturons de seguretat de la flota es realitzarà d’acord amb 
la taula següent: 
 

Criteri de valoració Puntuació 

Més del 90% dels vehicles de tipologia A2 i B2 
de la flota disposa de cinturons de seguretat amb 
tres punts de subjecció als seients dels 
passatgers 

5 

Més del 50% dels vehicles de tipologia A2 i B2 
de la flota disposa de cinturons de seguretat amb 
tres punts de subjecció als seients dels 
passatgers 

2,5 

Altres casos 0 

 
4. En el cas que la documentació tècnica d’un vehicle no es trobi degudament actualitzada a 
la publicació de l’estat del Registre de vehicles mitjançant Decret de Gerència descrita a la 



 
 
 
 

 
 

clàusula 8 d’aquest Plec, quan es valori aquest criteri es tractarà com un vehicle sense 
cinturons de seguretat amb tres punts de subjecció. 
 
D2. Formació complementària dels conductors de l’empresa licitadora 
 
1. Per a la valoració de la formació complementària dels conductors de l’empresa licitadora, 
s’aplicarà la puntuació obtinguda a la valoració d’aquest criteri a l’adjudicació de l’Acord marc, 
descrita a la clàusula 11.1 A) d’aquest Plec. Aquesta puntuació es mantindrà durant tota la 
vigència de l’Acord marc i no serà revisada. 
 
2. En el cas de les licitacions de contractes basats corresponents a les categories de 
transport escolar ordinari complementari, transport escolar adaptat complementari i transport 
sanitari, es duplicarà la puntuació obtinguda a la valoració de la formació complementària a 
l’adjudicació de l’Acord marc. 
 
3. La valoració de la formació complementària dels conductors de l’empresa licitadora es 
realitzarà d’acord amb la taula següent: 
 

Criteri de valoració 

Puntuació 
adjudicació 

Acord 
marc 

Puntuació contractes 
basats 

Rutes TEO i 
TEA 

Rutes TEOC, 
TEAC i TS 

Més del 90% dels conductors en plantilla han rebut 
formació complementària en matèria de conducció 
eficient 

2,5 2,5 5 

Més del 50% dels conductors en plantilla han rebut 
formació complementària en matèria de conducció 
eficient 

1 1 2 

Altres casos (conducció eficient) 0 0 0 

Més del 90% dels conductors en plantilla han rebut 
formació complementària en matèria de conducció 
segura 

2,5 2,5 5 

Més del 50% dels conductors en plantilla han rebut 
formació complementària en matèria de conducció 
segura 

1 1 2 

Altres casos (conducció segura) 0 0 0 

Puntuació màxima per formació complementària 5 5 10 

 
La valoració dels criteris relacionats amb la flota de vehicles es realitzarà d’acord amb les 
dades de l’estat del Registre de vehicles del Consell Comarcal publicat mitjançant Decret de 
Gerència. La documentació per actualitzar el Registre de vehicles lliurada en una data 
posterior a la data de referència per a la valoració de les ofertes no es tindrà en compte a la 
licitació en curs. 

 
15. L’apreciació d’ofertes anormalment baixes es realitzarà en els termes següents: 

 



 
 
 
 

 
 

a) Per a determinar si el preu ofert és anormalment baix la Mesa de contractació aplicarà les 
regles descrites a l’article 85 del RGLCAP. 

 
b) Per comprovar si s’ofereix una antiguitat contractual anormalment baixa, la Mesa de 

contractació seleccionarà, per a cada licitador, els vehicles de la flota compatibles, pel que 
fa a la categoria de transport escolar, capacitat i nombre de cadires de rodes, amb la ruta 
que es licita.  D’aquests triarà els dos vehicles de menor antiguitat i calcularà la mitjana de 
les seves antiguitats, essent el valor resultant el límit per a determinar les ofertes 
anormalment baixes. 

 
16. La durada dels contractes basats de l’Acord marc és independent de la durada de l’Acord 

marc i s’ha de regir pel que preveu l’article 29 de la LCSP. 
 

17. El 16 de març de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 
 

2. Els articles 219 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, 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. 

 
3. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 
4. El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 

5. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

 
6. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
7. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril. 
 

8. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.  

 
9. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 

 
10. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència. 
 



 
 
 
 

 
 

11. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els reglaments i les 
altres normes que la desenvolupen. 

 
12. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
13. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 

drets digitals. 
 

14. El Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 

 
15. L’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, la seu electrònica i el registre electrònic, publicada en el BOPB de 17 de febrer de 
2014. 

 
16. El Reglament de factures del Consell Comarcal del Vallès Oriental publicat en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona de 2 de febrer de 2015. 
 

17. L’ordenança fiscal número 3, reguladora de la taxa per l’expedició de documents 
administratius aprovada, el 20 de novembre de 2013, pel Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, i publicada al BOPB de 3 de febrer de 2014. 

 
18. La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i les normes que la desenvolupen. 

 
19. 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. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental (2022-04-S) (X2022002114) que està integrat pels documents següents: 
 
a) La memòria justificativa. 

 
b) El plec de prescripcions tècniques. 

 
c) El plec de clàusules administratives particulars. 

 



 
 
 
 

 
 

d) L’informe preceptiu de fiscalització de l’expedient per part d’Intervenció. 
 

e) L’informe jurídic preceptiu emès per la secretària accidental. 
 

2. Convocar la licitació de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental pel procediment obert. 

 
3. Publicar l’anunci de la licitació en el DOUE, en el perfil del contractant i en la plataforma de 

contractació electrònica Vortal. 

 
Document signat electrònicament. 
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