
ANNEX II 

 

ALS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES,  ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES PER 

A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT PER CONCURS, DE LA 

GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC, MODALITAT CONCESSIÓ, DEL TRANSPORT ESCOLAR 

COL�LECTIU ALS CENTRES DOCENTS DE LA COMARCA DEL MARESME. 

 

 

 



DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PERSONA JURÍDICA (Model núm. 1)  

El/la senyor/a .................................................................................... com a 

....................... de l’empresa ...................................................segons l’escriptura de 

poders núm..........................de data..........................,atorgada davant del notari 

de................................, Ilm. Senyor............................................................ declara 

sota la seva responsabilitat, que l’empresa a la que representa, licitadora en l’adjudicació de 

la gestió del servei .........................................................: 

 

a) Està facultada per a contractar amb l’Administració, atès que, tenint capacitat 

d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en 

l’article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat pel RDL 2/2000, de 16 de juny. 

 

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries de l’Administració 

General de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, i amb la Seguretat Social de conformitat 

amb la legislació vigent. 

 

c) Que compleix la condició establerta a l’article 7è del Decret 238/1987, de 20 de juliol, de 

la Generalitat de Catalunya (DOGC 872, de 3 d’agost de 1987) referent a l’obligació 

especificada a l’art. 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids. 

 

d) Que els òrgans de govern i els administradors d’aquesta societat no es troben en cap 

dels supòsits establerts a: 

 

- la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i 

dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat. 

 

- la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

- la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques  

 

i no es tracta de càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 

Règim Electoral General. 

 



e) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent 

per a la seva obertura, instal�lació i funcionament legal. 

 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

(Data, signatura i segell de l’empresa) 



DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PERSONA FÍSICA (Model núm. 1)  

 

 

El/la senyor/a .................................................................................... en nom propi, 

declara sota la seva responsabilitat, que (si s’escau: l’empresa ..................................) 

licitadora en l’adjudicació de la gestió del servei de transport escolar als centres docents: 

 

a) Està facultat/da per a contractar amb l’Administració, atès que, tenint capacitat d’obrar, 

no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 20 del Text 

Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RDL 2/2000, de 

16 de juny. 

 

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries de l’Administració 

General de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, i amb la Seguretat Social de conformitat 

amb la legislació vigent. 

 

c) Que compleix la condició establerta a l’article 7è del Decret 238/1987, de 20 de juliol, de 

la Generalitat de Catalunya (DOGC 872, de 3 d’agost de 1987) referent a l’obligació 

especificada a l’art. 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids. 

 

d) Que els òrgans de govern i els administradors d’aquesta societat no es troben en cap 

dels supòsits establerts a: 

 

- la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i 

dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat. 

 

- la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

- la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques  

 

i no es tracta de càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 

Règim Electoral General. 

 

e) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent 

per a la seva obertura, instal�lació i funcionament legal. 



 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

(Data, signatura i segell de l’empresa) 



Model núm. 2 

AVAL 

 

Aval núm.: ................................................................. 

 

L’entitat 

(1).................................................................................................................. NIF 

........................................ amb domicili social, a efectes de notificacions i requeriments, 

a .......................................................... carrer/plaça/avinguda 

............................................ 

CP ...............i en el seu nom 

(2).......................................................................................... 

amb poders suficients per obligar-la en aquest acte, segons resulta de la verificació de la 

representació de la part inferior d’aquest document. 

 

AVALA 

 

(3) .................................................................................... 

NIF/CIF................................................................ 

davant l’òrgan de contractació del Consell Comarcal, per un import de (en lletra) 

................................................................................................................................

....... euros, (en xifra) ..................................euros) en els termes i condicions establerts 

al Text Refós de la de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RDL 2/2000, 

de 16 de juny, a la normativa de desenvolupament i al plec de clàusules administratives 

particulars pels quals es regeix la contractació, mitjançant procediment obert per concurs, 

de 

(4)............................................................................................................................

............................., en concepte de garantia definitiva, per respondre de les obligacions, 

penalitats i altres despeses que es puguin derivar conforme a les normes i altres condicions 

administratives precitades. 

 

Aquest aval s’atorga solidàriament respecte l’obligat principal, amb renúncia expressa al 

benefici d’excusió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa General 

de Dipòsits, amb subjecció als termes previstosal Text Refós de la  Llei de contractes de les 

Administracions Públiques, aprovat pel RDL 2/2000, de 16 de juny, a les seves normes de 

desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits. 

 



El present aval estarà en vigor fins que l’òrgan de contractació del Consell Comarcal, o qui 

en el seu nom sigui habilitat legalment per a això, autoritzi la seva cancel�lació o devolució, 

d’acord amb el que disposa al Text Refós de la LCAP, aprovat pel RDL 2/2000, de 16 de 

juny. 

 

................................................., ...................... d........................... de................. 

 

 

(signatura dels apoderats) 

 

 

Verificació de la representació per ......................................................................., 

segons consta en l’escriptura següent: 

 

Província 

 

 

Data Núm. o codi 

   

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL D’AVAL 

 

(1) Denominació social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca avalant. 

(2) Nom i cognoms de l’apoderat o apoderats de l’entitat avalant. 

(3) Nom i cognoms o denominació social de l’avalat. 

(4) Identificar individualment de manera suficient (naturalesa i objecte) la contractació que 

motiva el procediment en virtut del qual es presta l’aval. 



Model núm. 3 

CERTIFICAT D’ASSEGURANCES DE CAUCIÓ 

 

 

Certificat número: ............................................... 

(1) ................................................................................................ (d’ara en 

endavant assegurador) amb domicili social a ................................................, 

carrer/plaça/avinguda ...................................................., i CIF 

.......................................... degudament presentat per (2) 

................................................................, amb poders suficients per obligar-la en 

aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació de la part inferior d’aquest 

document 

 

ASSEGURA 

 

(3) ........................................................... NIF/CIF 

...................................................... en concepte de receptor de l’assegurança, davant 

l’òrgan de contractació del Consell Comarcal, d’ara en endavant assegurat, fins l’import de 

euros (en lletra) .............................................................................. (en xifres) 

.................................euros.), en les termes i condicions establerts al Text Refós de la 

LCAP, aprovat pel RDL 2/2000, de 16 de juny, a la normativa de desenvolupament i al plec 

de clàusules administratives particulars pels quals es regeix la contractació, mitjançant 

procediment obert per concurs del 

................................................................................................................................

........ en concepte de garantia definitiva, per a respondre de les obligacions, penalitats i 

altres despeses que es puguin derivar conforme a les normes i altres condicions 

administratives precitades davant l’assegurat. 

 La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret 

a l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura del 

assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi 

de fer efectiva la garantia. 

 L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin 

correspondre-li contra el receptor de l’assegurança. 

 L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a l’assegurat al primer 

requeriment de la Caixa General de Dipòsits, en els termes establerts al Text Refós de la 

LCAP, aprovat pel RDL 2/2000, de 16 de juny, i normes de desenvolupament. 



 La present assegurança de caució estarà en vigor fins que l’òrgan de contractació 

del Consell Comarcal, o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per a això, autoritzi la 

seva cancel�lació o devolució, d’acord amb el que disposa al Text Refós de la LCAP, aprovat 

pel RDL 2/2000, de 16 de juny i la legislació complementària. 

 

.........................................................., ........... de.............................. 

de................... 

 

 

(signatura dels apoderats) 

 

Verificació de la representació per ......................................................................., 

segons consta en l’escriptura següent: 

 

Província 

 

 

Data Núm. o codi 

   

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL D’ASSEGURANÇA 

 

(1) Denominació social de l’entitat asseguradora. 

(2) Nom i cognoms de l’apoderat o apoderats de l’entitat asseguradora. 

(3) Nom i cognoms o denominació social del receptor de l’assegurança. 

(4) Identificar individualment de manera suficient (naturalesa i objecte) la contractació que 

motiva el procediment en virtut del qual es presta la caució. 
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MATRICULA

DATA MATRICULACIÓ

EMPRESA PROPIETÀRIA

DATA DE CADUCITAT DE LÚLTIMA ITV

PMR (VEHICLE ADAPTAT)

NOMBRE DE CADIRES DE 
RODES QUE ES PODEN 
TRANSPORTAR

NOM ASSEGURADOR R.C.IL·LIMITADA

NÚM DE PÒLISSA

VENCIMENT

NOM ASSEGURADOR OBLIG.VIATGERS

NÚM DE PÒLISSA

VENCIMENT

N
O
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:.......................................................................................................................



Model núm. 5 

OFERTA ECONÒMICA 

 

 

El/La Sr/a ...........................................................com a 

...........................................de l’empresa..............................................amb domicili 

social a ...............................,carrer ..............................................................., telèfon 

..............................................., CIF o DNI núm. .................................., assabentat de 

l’anunci inserit a ....................... del dia ..................... i de les condicions i requisits per a 

concórrer a l’adjudicació, mitjançant el procediment obert per concurs de la gestió del 

servei públic, modalitat concessió, del transport escolar col�lectiu als centres docents de la 

comarca del Maresme, diu que es  troba en situació d’acudir com licitador. 

 

A aquests efectes es fa constar, que coneix el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de 

clàusules administratives particulars que serveixen de base a la convocatòria, que accepta 

incondicionalment les seves clàusules i el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques, aprovat pel RDL 2/2000, de 16 de juny, que reuneix totes 

i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb l’Administració, i que es 

compromet en nom de l’empresa .........................................................., a prendre a 

càrrec seu la totalitat de les rutes que formen part del servei objecte de licitació, amb 

estricta subjecció als expressats requisits i condicions, que suposen un import total, IVA 

inclòs, de .............................- € per a cada curs escolar. 

 

S’adjunta a aquesta proposta el model núm. 5a) de “Detall de les rutes” i el model núm. 

5b) de “Preu unitari per rutes de nova creació “ 

 

 

 

 

(Lloc i data) 

 

(Data, signatura i segell de l’empresa) 

 

 

 



 Model 5a)           

Nº  

ruta  Consideració Nom centre escolar i població  

Nº  

rutes  

Vehicles  

en ruta 

Trajectes  

al dia 

Nombre 

quilòmetres  

Hores  

monitor 

Cost Baixada  

bandera 

Cost 

servei dia 

Cost de  

monitor dia  

 Cost total 

dia IVA inclòs  

1 no obligatori CEIP Les Ferreries / CEIP Mas Prats (Palafolls) 2 2 8 59,00 8,00 117,60 395,14 75,26            588,00    

2 obligatori IES Ramon Turró (Malgrat de Mar) 3 3 9,6 69,60 8,00 88,20 424,54 75,26            588,00    

3 obligatori Escola Fonlladosa/ Escola Sant Pere Chanel Malgrat de Mar 1 1 2 33,00 2,00 22,05 106,13 18,82            147,00    

4 obligatori Escola Vedruna Malgrat de Mar 1 1 2 53,00 2,00 22,05 106,13 18,82            147,00    

5 no obligatori CEIP Marià Cubí de Malgrat de Mar 1 1 2 12,00 3,00 44,10 148,18 28,22            220,50    

6 no obligatori 

Escoles de Pineda (CEIP Mediterrania,  

CEIP Jaume I, CEIP Sant Jordi, CEIP Pineda, Escola El Roser) 3 3 6 22,40 4,00 58,80 197,57 37,63            294,00    

7 no obligatori CEIP Carles Salicrú de Calella 5 4 10 32,00 8,00 117,60 395,14 75,26            588,00    

8 obligatori IES Bisbe Sivilla de Calella 2 2 4 32,40 3,00 33,08 159,20 28,22            220,50    

9 no obligatori CEIP Sant Pau de Sant Pol de Mar 2 2 4 6,40 2,00 29,40 98,78 18,82            147,00    

10 obligatori IES Domenech Perramon d'Arenys de Munt 1 1 2 7,00 2,00 22,05 106,13 18,82            147,00    

11 obligatori IES Domènec i Muntaner de Canet de Mar 1 1 2 13,00 2,00 22,05 106,13 18,82            147,00    

12 obligatori IES Tres Turons d'Arenys de Mar 1 1 2 11,00 2,00 22,05 106,13 18,82            147,00    

13 no obligatori CEIP Sant Jordi / CEIP Sot del Camp de Sant Vicenç de Montalt 2 2 6 42,80 3,00 44,10 148,18 28,22            220,50    

14 obligatori IES Llavaneres de Llavaneres 2 2 4 20,00 2,00 22,05 106,13 18,82            147,00    

15 no obligatori CEIP Llavaneres/CEIP Serena Vall de Llavaneres 1 1 2 14,00 2,00 29,40 98,78 18,82            147,00    

16 no obligatori CEIP El Pi de Dosrius 4 4 14 82,00 8,00 117,60 395,14 75,26            588,00    

17 obligatori IES Argentona d'Argentona 5 5 10 105,00 8,00 88,20 424,54 75,26            588,00    

18 no obligatori 

CEIP Francesc Burniol/CEIP Bernat de Riudemeia/CEIP Sant Miquel  

del Cros d'Argentona 1 1 4 60,00 4,00 58,80 197,57 37,63            294,00    

19 obligatori IES Jaume Almera de Vilassar de Dalt 3 3 6 20,00 3,00 33,08 159,20 28,22            220,50    

20 no obligatori CEIP Verge de Montserrat de Premià de Mar 3 3 8 32,00 4,00 58,80 197,57 37,63            294,00    

21 obligatori IES Valerià Pujol de Premià de Dalt 2 2 4,4 17,80 4,00 44,10 212,27 37,63            294,00    

22 no obligatori CEIP Marià Manent/CEIP Santa Anna de Premià de Dalt 1 1 2 15,40 2,00 29,40 98,78 18,82            147,00    

23 obligatori IES Alella 3 3 6 44,00 6,00 66,15 318,40 56,45            441,00    

24 no obligatori CEIP Salvador Espriu de Montgat 2 2 6 28,20 3,00 44,10 148,18 28,22            220,50    

25 obligatori IES Thalassa de Montgat 2 2 4 16,00 1,00 11,03 53,07 9,41             73,50    

26 no obligatori CEIP  Lola Anglada de Tiana 3 2 10 42,00 3,00 44,10 148,18 28,22            220,50    

27 obligatori EE CEE Escola Horitzó de Pineda de Mar (Tordera a Pineda de Mar) 2 1 2 41,00 4,00 49,76 239,51 42,46            331,73    

28 obligatori EE CEE Escola Horitzó de Pineda de Mar (Arenys de Mar a Pineda  de Mar)   1 2 50,00 4,00 49,76 239,51 42,46            331,73    

29 obligatori EE CPEE Les Aigües- Maresme Nord 1 1 2 66,00 4,00 49,76 239,51 42,46            331,73    

30 obligatori EE CEE Les Aigües- Mataró ciutat 1 1 2 17,00 4,00 49,76 239,51 42,46            331,73    

31 obligatori EE CEE Les Aigües- Taller Ocup. J.Isern Maresme Sud (Montgat-Mataró) 1 1 2 70,00 6,00 74,64 359,27 63,69            497,60    



32 obligatori EE CEE Les Aigües/Escola L'Arboç Maresme sud (Premià de Dalt - Mataró). 1 1 2 46,00 6,00 74,64 359,27 63,69            497,60    

33 obligatori EE Escola L'Arboç/Tallers J.Isern- Mareme Nord (Malgrat- Mataró) 1 1 2 85,00 6,00 74,64 359,27 63,69            497,60    

34 obligatori EE Escola Arboç/Tallers Maresme Nord (Arenys de Munt-Mataró) 1 1 2 60,00 6,00 74,64 359,27 63,69            497,60    

35 obligatori EE Escola L'Arboç/Tallers J.Isern Mataró ciutat 1 1 2 21,00 5,00 62,20 299,39 53,08            414,67    

36 obligatori EE Escola L'Arboç/Tallers J. Isern- Maresme Sud (Alella - Mataró) 1 1 2 58,00 6,00 74,64 359,27 63,69            497,60    

37 no obligatori EE Tallers J.Isern-Rodalies Mataró ciutat 1 1 2 14,00 2,00 33,17 111,46 21,23            165,87    

38 obligatori EE CEIP Tomas Viñas/ IES Puig Cadafalch Maresme Nord 1 1 3 124,00 4,00 49,76 239,51 42,46            331,73    

               1.542,00      156,00        2.007,30      8.459,94       1.536,48          12.003,71    

             2.124.657,53   

  Baixada bandera transport obligatori: 15 % del cost total          

  Baixada bandera transport no obligatori: 20 % del cost total          

  Cost del servei dia: 70,48 % del cost total          

  Cost dels monitors: 12,80 % del cost total          

  Cost hora brut monitor ordinari: 9,41.-euros          

  Cost hora brut monitor educació especial: 10,62.-euros          

  Preu mig quilòmetre: 5,49.-euros          

  Preu mig quilòmetre transport obligatori: 5,26.-euros          

  Preu mig quilòmetre transport no obligatori: 6,01.-euros          



Model núm. 5 b)  “Preu unitari per rutes de nova creació” 

 

El/La Sr. /a ..............................................................com a.................................de 

l’empresa...................................................................................amb domicili social a 

...............................,carrer..................................................................................... telèfon 

..............................................., CIF o DNI núm. .................................., assabentat de l’anunci inserit al 

...................... del dia ..................... i de les condicions i requisits per a concórrer a l’adjudicació, mitjançant el 

procediment obert per concurs de la gestió del servei públic, modalitat concessió, del transport escolar col�lectiu als 

centres docents de la comarca del Maresme presento, juntament amb la Proposta econòmica, la següent proposta 

que servirà per, en cas de contractació de rutes de nova creació, de base per establir el cost total de la ruta i si 

s’escau la modificació contractual pertinent.  

 

Cost total dia per ruta de nova creació urbana amb autocar de 12 metres o més:............................ 

Cost baixada de bandera:.......................................... 

Preu quilòmetre de servei:............................................. 

Preu hora monitor:................................................... 

IVA 

 

Cost total dia per ruta de nova creació urbana amb autocar de menys de 12 metres:....................... 

Cost baixada de bandera: ....................................  

Preu quilòmetre de servei:....................................... 

Preu hora monitor:................................................... 

IVA 

 

Cost total dia per ruta de nova creació interurbana amb autocar de 12 metres o més:...................... 

Cost baixada de bandera:............................................. 

Preu quilòmetre de servei:............................................. 

Preu hora monitor:.................................................... 

IVA 

 

Cost total dia per ruta de nova creació interurbana amb autocar de menys de 12 metres:....................... 

Cost baixada de bandera:............................................. 

Preu quilòmetre de servei:............................................. 

Preu hora monitor:................................................... 

IVA 

 

Cost total dia per ruta de nova creació d’educació especial amb autocar adaptat:............................ 

Cost baixada de bandera:.............................................. 

Preu quilòmetre de servei:............................................. 

Preu hora monitor:.................................................... 

IVA 

 

 

(Lloc i data) 

(Data, signatura i segell de l’empresa)          

Baixada bandera transport obligatori: 15 % del cost total
Baixada bandera transport no obligatori: 20 % del cost total
Cost del servei dia: 70,48 % del cost total
Cost dels monitors: 12,80 % del cost total
Cost hora brut monitor ordinari: 9,41.-euros
Cost hora brut monitor educació especial: 10,62.-euros
Preu mig quilòmetre: 5,49.-euros
Preu mig quilòmetre transport obligatori: 5,26.-euros
Preu mig quilòmetre transport no obligatori: 6,01.-euros


