
 

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE MENORS PER A 
LES ACTIVITATS EDUCATIVES EN HORARI LECTIU EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN PEL CURS 2014-
2015  

 
 
1. NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE S’HAN DE SATISFER MITJANÇANT AQUEST CONTRACTE 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni va subscriure amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en 
data 22 de febrer de 2006 el Conveni de col·laboració per al Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni.  
Els objectius del Pla Educatiu d’Entorn són el foment de la cohesió social amb la reducció de desigualtats entre 
col·lectius, a partir de l’educació intercultural, l’èxit educatiu de tot l’alumnat de 0 a 18 anys, enfortir les xarxes 
educatives, promoure la participació en activitats tant de lleure com en horari lectiu, així com enfortir els 
vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn. 
 
Aquest conveni de col·laboració s’ha prorrogat mitjançant addendes fins al curs 2014-2015.  
La Comissió Institucional representativa del Pla Educatiu d’Entorn en data 6 d’octubre de 2014 va aprovar el 
Projecte d’actuacions del PEE per el curs 2014-2015. 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 16 d’octubre de 2014 va adoptar, entre d’altres, el següent 
acord: 
“Aprovació del Pla d’actuacions del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni del curs 2014-2015”. 
 
Les actuacions dins l’horari lectiu dels centres escolars de Sant Celoni del projecte d’actuacions del curs 2014-
2015 del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni són: 
 

− Treball en xarxa per afavorir les competències científiques, matemàtiques i tecnològiques. 

− Activitats per a les escoles. 
 
Des de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Sant Celoni, i dins el marc del Pla Educatiu d’Entorn, es 
presenta a tots els centres educatius d’ensenyament obligatori del municipi la Guia d’activitats educatives, per 
tal d’oferir un bon programa complementari a la seva oferta formativa i dins el seu horari escolar, aquesta guia 
ofereix als centres educatius un seguit d’activitats educatives que tenen lloc en diferents equipaments 
municipals o consisteixen en sortides programades i que figuren relacionades en l’ANNEX I d’aquest Plec. 
 
2. OBJECTE. 

 
2.1.- L’objecte de la present contractació és el servei de transport a tots els alumnes dels centres educatius 
públics d’ensenyament obligatori de Sant Celoni per a realitzar les activitats educatives que s’organitzen des de 
l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Sant Celoni, en el marc del Projecte d’actuacions per el curs 
2014-2015 del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni, al que s’ha fet referència en la Clàusula 1 d’aquest Plec. 
 
2.2.- Les característiques del servei estan detallades, pel que fa a les activitats en les que s’emmarcarà el 
transport, en l’Annex 1 d’aquest Plec, i en relació a la forma de prestació del servei i rutes a cobrir, en l’Annex 2 
subsegüent també d’aquest Plec.  
 
L’empresari/a licitador/a haurà de presentar oferta per que cobreixi la totalitat de les rutes. 
 
2.3.- El contracte s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari/a, que assumeix la responsabilitat civil i les 
obligacions fiscals que es deriven del compliment o incompliment contractual, així com les que siguin 
conseqüència del funcionament normal o anormal del servei . 
 
 
3.- FORMA DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

 
3.1.- El servei es durà a terme d’acord amb la proposta de rutes i parades que l’Ajuntament de Sant Celoni 
elabori, d’acord amb els centres docents, en funció de les activitats que es desenvolupin.  
 
En tot cas, el servei de transport escolar abastarà, com a màxim, les rutes que s’indiquen a l’ANNEX II 



 

d’aquest Plec, si bé  aquestes  rutes  podran ser  variades  o, si s’escau, suprimides en funció dels canvis que 
es produeixin en el nombre d’alumnes/es que realitzin les activitats i la radicació d’aquests.  
 
Els transportistes es comprometen a fer els recorreguts previstos en la ruta i en les condicions econòmiques 
que es contractin. 
 
3.2.- L’Ajuntament de Sant Celoni farà arribar a l’empresa adjudicatària, mitjançant correu electrònic mensual 
amb les necessitats previstes per aquell mes, sempre amb la màxima antelació possible (i com a mínim amb una 
setmana d’avançada). Al correu hi constaran: les dates del transports, els punts d’origen, l’hora de sortida i de 
tornada, la destinació i el número d’usuaris. 
 
L’empresari/a licitador/a haurà d’adaptar el servei a l’horari i al calendari que designi mensualment 
l’Ajuntament de Sant Celoni en les seves comunicacions. 
 
3.3.- Els autocars recolliran els/les alumnes en els punts establerts com a punts d’origen i els/les portaran fins 
a l’entrada del recinte on es desenvolupi l’activitat o al destí de la sortida programada, i un cop finalitzada 
l’activitat o la sortida, des del centre on es facin les activitats o el lloc on s’hagi fet la sortida 
programada, fins als respectius punts de parada d’origen.  
 
En el moment de la recollida dels alumnes en el punt d’orígens, hi haurà un marge d’espera de 10 minuts en 
cas que no hi siguin tots els alumnes a transportar. Passats els 10 minuts s’iniciarà el recorregut, prèvia 
comunicació per part dels acompanyants als responsables del centre. 
 
Un cop determinats els horaris d’arribada i de sortida dels vehicles, aquests s’hauran de respectar 
estrictament. Cas que l’alumne/a no es trobi al lloc i hora acordats, serà responsabilitat d’aquest el seu trasllat 
al recinte on es desenvolupi l’activitat o al destí de la sortida programada. 
 
3.4.- Les parades que efectuïn els vehicles hauran de garantir que: 
 

a) La baixada o pujada dels/ de les alumnes es pugui efectuar amb tota seguretat, amb un espai 
suficient i el més a prop possible de la vorera. 

b) La circulació general de la zona no posi en perill la seguretat dels/ de les alumnes. 
c) La circulació general de la zona no romangui pertorbada per l’estacionament del vehicle en la 

parada. 
 
3.5.- El servei es durà a terme amb un/a conductor/a i com a mínim un/a acompanyant i d’acord amb el que 
s’especifica en el Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i 
de menors. 
 
El servei inclou la vigilància dels/de les alumnes per part dels/de les acompanyants del servei durant 
l’estona que dura el trajecte, des de que l’alumnat pugi en les parades d’origen fins l’arribada al destí, així com 
la vigilància en els trajectes de tornada des de la sortida del lloc de destinació fins l’arribada a les parades 
d’origen. 
 
L’acompanyant o acompanyants, entenent com a tal les persones majors d’edat, diferents del conductor, 
acreditada per l’entitat organitzadora del servei, seran proporcionats per l’escola usuària del servei, que estarà 
obligat/da a substituir-lo per una altra persona igualment idònia, ja que no es podrà dur a terme el transport 
sense que aquest estigui a bord del vehicle, llevat que la no realització del transport impliqui un risc més 
gran per als alumnes/es.  

 
3.6.- El/la conductor/a, a més de les prescripcions derivades del Codi de Circulació i d’altres normes en matèria 
de transport públic de viatgers, i d’acord amb el que s’especifica en el Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, 
sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, modificat pel Reial Decret 894/2002, de 
30 d’agost, desenvoluparà les següents funcions: 

 
a) Mantenir, en tot moment, una velocitat de conducció moderada. 
b) No accionar el dispositiu d’obertura de les portes fins que el vehicle es trobi totalment parat. 
c) Evitar  les  maniobres  de  marxa  enrere  en  els  punts  de  recollida  i  baixada  dels/  de  les 

alumnes/es. 



 

d) Haurà de conèixer els mecanismes de seguretat del vehicle, així com l’accionament correcte de la 
rampa o la plataforma elevadora d’accés de les cadires de rodes en els casos que s’escaigui. 

e) Abans d’engegar, assegurar-se que les portes romanguin tancades, que tots els alumnes estiguin 
asseguts, amb els cinturons cordats, i que cap altre alumne es trobi dins del seu camp de maniobra o 
intenti creuar davant del vehicle. 

f) Abans d’engegar, en el cas dels vehicles adaptats, comprovar que els ancoratges de les cadires 
de rodes estiguin ben col·locats, que la rampa o plataforma elevadora estigui recollida i assegurar-se 
que les portes romanguin tancades i que tots els/les alumnes estiguin asseguts en el seu seient i amb 
els cinturons cordats. 

g) Actuar de manera respectuosa amb els alumnes/es i llurs familiars o tutors, informant de qualsevol 
incident a l’acompanyant del servei i posteriorment a l’Ajuntament. 

h) Tindran cura que l’alumne/a, si s’escau, quedi acompanyat pel familiar o persona designada a aquests 
efectes, en arribar a la seva parada a l’hora de retorn. En cas que l’usuari/a no sigui recollit, passat un 
temps prudencial, es posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat, sens perjudici que donades 
les seves condicions físiques i psíquiques i amb l’autorització expressa dels pares o tutors, no sigui 
necessari aquest requisit. 

i) El/la conductor/a assignat/da a la ruta haurà de conèixer suficientment el recorregut abans de l’inici 
del servei. 

j) Haurà de realitzar la formació continuada que li ofereixi el concessionari o l’entitat contractant, per 
adequar els seus coneixements a les exigències necessàries pel bon desenvolupament del transport 
escolar. 

 
3.7.- El contractista s’obliga a procedir a la immediata substitució del personal que no actuï adequadament i 
quan així ho demani l’Ajuntament. 
 
4.- RETRIBUCIO 
 
El contractista tindrà dret a l'abonament de la prestació realitzada en els termes establerts en el contracte i 
conforme al preu convingut. En aquest sentit, la retribució que percebrà l’adjudicatari consistirà en la quantitat 
que resulti de multiplicar el número de serveis que aquest realitzi en un mes determinat pels preus unitaris pels 
quals sigui adjudicat el contracte. Conseqüentment, l’adjudicatari no té garantida una retribució mínima 
mensual, sinó que aquesta serà variable en funció dels serveis que presti efectivament. 
 
La contraprestació de l’adjudicatari es calcularà d’acord amb els preus que per a cada tipus de servei 
s’especifiquen en l’ANNEX III d’aquest Plec. En aquest sentit, les rutes previstes en els Annexos II i III d’aquest 
Plec, així com els número de trajectes previstos inicialment per cadascuna de les rutes, es consignen amb 
caràcter de màxims, de tal manera que l’Ajuntament durà a terme aquelles que consideri convenient, sense que 
sigui exigible la realització de tots els desplaçaments allà consignats.  
 
5.- OBLIGACIONS ESPECIFIQUES 

 
1.- En relació amb els vehicles: 

 
1.1.- Vehicles: 
 
a) Els vehicles que han de prestar el servei objecte del contracte hauran complir els requisits legals que 

exigeixen les disposicions vigents en la matèria, i d’acord amb el que s’especifica en el Reial Decret 
443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, 
modificat pel Reial Decret 894/2002, de 30 d’agost i el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es 
regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació 
obligatòria, sent això una obligació essencial. L’incompliment d’aquestes exigències serà 
responsabilitat exclusiva de l’empresa. 

 
b) Per  a  la  realització  del  servei,  el  concessionari haurà  de  disposar  del  nombre  de  vehicles 

necessaris per a donar cobertura a totes les rutes que opti, i al nombre total d’alumnes a transportar. 
Els vehicles hauran de ser adequats al nombre i característiques dels usuaris a transportar. S’haurà de 
comptar amb un nombre suficient de vehicles de substitució, com a mínim és podrà comptar amb dos 
vehicles adaptats pel transport de persones amb mobilitat reduïda, que en cas d’avaria o accident, 
permetin una ràpida resposta. 



 

 
c) Seran altres condicions mínimes obligatòries: 

 
a. Calefacció, aire condicionat i cinturons de seguretat per els alumnes en tots els vehicles. 
b. Sistema d’ancoratge de les cadires de rodes en els vehicles adaptats 
c. Comptar amb rampa o plataforma elevadora en els vehicles adaptats. 
d. Cinturons de seguretat per als alumnes amb cadires de rodes en els vehicles adaptats. 

 
d) Tot  allò  referit  als  vehicles  adaptats  i  als  diversos  elements:  rampa,  plataforma  

elevadora,col·locació i ancoratge de les cadires de rodes, hauran de seguir les directrius de les 
disposicions de la DIRECTIVA 2001/85/CE del Parlament Europeu i del Consell i  el Reglament núm. 
107 de la Comissió Econòmica per Europa de les Nacions Unides (CEPE) sobre disposicions uniformes 
relatives a l’homologació de vehicles de la categoria M2 o M3 en el que respecte a les 
característiques generals de la seva construcció, d’11 d’agost de 2010. 

 
1.2.- Distintius dels vehicles: 

 
a) El vehicle destinat al servei de transport objecte d’aquest plec, portarà de forma ben visible el 

distintiu de Transport escolar durant el temps que efectuï l’esmentat servei, d’acord amb les 
disposicions vigents. 

 
b) Així mateix es col·locarà a la part anterior o posterior del vehicle un cartell amb el logotip de 

l’Ajuntament de Sant Celoni, el cost del qual anirà a càrrec del concessionari. 
 
c) El concessionari està obligat a mantenir nets i en perfecte estat de conservació el/els vehicle/s. 

 
1.3.- Pel que fa als vehicles d’educació especial: 
 
Hauran de ser adaptats pel transport de persones amb mobilitat reduïda i hauran de complir tots aquells 
requisits legals que exigeixen les disposicions vigents en matèria. El no compliment d’aquesta clàusula serà 
responsabilitat exclusiva del concessionari i pot ser motiu de rescissió del contracte. 
 
1.4.- Així mateix el contractista haurà de vetllar en tot moment, per la seguretat dels alumnes i complirà, en 
cas de vehicles nous les següents mesures específiques, pel que fa a les persones que van en cadira de 
rodes: 
 

a) El sistema de seguretat per a les cadires de rodes ha d’ésser efectiu i independent del sistema utilitzat 
per l’ocupant. 

b) Els punts d’ancoratge del sistema de retenció de la cadira es realitzaran sobre parts estructuralment 
rígides i per sota del centre de gravetat. S’evitarà així la deformació de la cadira i la caiguda de 
l’ocupant. 

c) El sistema de seguretat de l’usuari de la cadira de rodes ha d’aguantar la pelvis i l’abdomen amb 
cinturons de 3 o 4 punts. 

d) El sistema de seguretat de l’ocupant ha d’aplicar-se perquè les forces, en cas d’impacte, es realitzin 
sobre les zones “dures” del cos. És a dir, el cinturó abdominal s’ha de cordar sobre l’espatlla i el pit i 
la zona d’unió d’aquestes parts ha de situar-se en un costat de l’ocupant i mai sobre l’estómac. 

e) Les cadires de rodes han d’estar orientades cap endavant o cap endarrere respecte a la marxa del 
vehicle. Es proporcionarà, a més, un espai adequat entre cadires per evitar topades. 

f) En l’interior del vehicle, s’han de protegir amb material tou les superfícies i/o obstacles pròxims a la 
ubicació de l’usuari en cadira de rodes. 

g) L’ancoratge del sistema de seguretat al vehicle es realitzarà sobre punts fixos i estructuralment 
resistents a la carrosseria. S’evitarà, així, el muntatge dels punts d’ancoratge dels sistemes de 
seguretat sobre el vehicle en zones com portes, finestres o qualsevol altre element mòbil de la 
carrosseria. 

h) El sistema de seguretat ha d’ésser fàcilment operable per l’usuari, segons les instruccions del 
fabricant. El temps d’instal·lació i aplicació ha d’estar entre els 60 i els 120 segons. 

i) El sistema de seguretat ha d’ésser utilitzat exclusivament per a l’orientació de la cadira de rodes i 
ha d’estar validat per assaigs dinàmics, segons l’Annex VII de la Directiva 2001/85/CE. 

 



 

 
1.5.- El concessionari haurà de disposar de les cadiretes adaptadores de nadó, per transportar els alumnes 
d’educació especial que ho necessitin. 

 
 

2.- En relació amb els conductor/es: 
 
2.1.- Els/les conductors/es del vehicle destinats al servei hauran de tenir el permís de conduir de la 
classe que correspongui. Així mateix, hauran de complir tot allò que disposi la legislació vigent en la 
matèria que sigui de la seva competència. 
 
2.2.- El contractista periòdicament presentarà la relació de conductors/es adscrits al servei i els TC2, on 
consti que estan donats d’alta a la seguretat social. 
 

3.- Coordinador/a: 
 
3.1.- L’empresa licitadora nombrarà un/a coordinador/a que farà d’enllaç amb la persona responsable 
del transport de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
3.2.-  La persona coordinadora atendrà els diferents requeriments d’informació de l’Ajuntament, 
informarà de les incidències el més aviat possible, portarà el control de l’assistència dels alumnes, 
gestionarà les baixes i altes que es produeixin. 
 
3.3.- Lliurarà a la persona responsable de l’Ajuntament les llistes d’assistència quan siguin requerides. 
 
 

6.- CONTROL DE QUALITAT 
 

El contractista s’obliga a la realització de les següents accions de control de la qualitat en la prestació del servei: 
 
a) Trametre al Ajuntament, a mes vençut, una fulla de justificació dels serveis realitzats. 
 
b) Trametre al Ajuntament, sempre que ho requereixi, un informe resum sobre continguts de qualitat per 

rutes.  
 
c) Les mesures correctores que puguin derivar de l’anàlisi dels elements que composen el control de 

qualitat del servei, detallats en les bases anteriors, incorporaran la consideració d’interès públic, als 
efectes de possibles modificacions contractuals. 

 
d) Per aquell concessionari que disposi de les certificacions de la norma de qualitat europea ISO 9001, o 

de gestió medi ambiental  ISO 14001,  o de Sistema de la seguretat i salut en el treball OHSAS 18001 o 
equivalent, haurà d’informar al Ajuntament del resultat de les auditories internes preceptives i, si 
s’escau, de la renovació de la certificació. 

 
e) El contractista facilitarà les inspeccions tècniques que l’Ajuntament demani i modificarà aquells 

aspectes que s’hagin d’esmenar en un termini màxim d’un mes. 
 

7.- PERSONAL DE L’ADJUDICATÀRIA 
 
L’empresa ha de disposar del personal necessari per desenvolupar la gestió i prestació del servei objecte de 
contracte, el qual haurà de complir unes mínimes condicions d’idoneïtat, compatibilitat i responsabilitat i estar 
en possessió de les llicències o permisos de conduir exigibles d’acord amb la legislació vigent. 
 
L’empresa ha de disposar d’operaris en nombre suficient per cobrir el servei i substituir les absències que per 
qualsevol causa es puguin donar.  
 
El personal haurà d’estar dotat de tots els elements de seguretat reglamentaris per portar a terme el seu 
treball. 
 



 

L’avaluació de riscos laborals de l’activitat a realitzar, els equips de protecció individual necessaris per a realitzar 
les tasques i la formació i la informació rebuda pels treballadors que hagin de prestar el servei haurà de ser 
presentada a la seu de l’Ajuntament de Sant Celoni per l’adjudicatari. 
 
El personal haurà de tenir un tracte correcte amb els usuaris. 
 
El contractista estarà obligat a prendre les mesures necessàries per tal de garantir i assegurar-ne en tot 
moment el compliment per part del seu personal de les obligacions derivades del contracte, així com a 
substituir, a proposta de l'Ajuntament, aquell personal que de forma reiterada no les complís. 
 
8.- DOCUMENTACIO REQUERIDA  

 
L’adjudicatari del contracte haurà de presentar a l’Ajuntament 

 
a) Assegurança obligatòria de viatgers i assegurança de responsabilitat Civil, en els termes establerts en el 

RD 443/2001, de 27 d’abril, sobre Condicions de Seguretat en el Transport Escolar i de Menors.  
 

b) La targeta de la Inspecció tècnica dels vehicles preferents per al servei adjudicat en  vigor, acreditativa 
de què els vehicles compleixen amb el que disposa el RD  443/2001, de 27 d’abril. 

 
c) La resta de documentació que vingui exigida pel RD 443/2001, de 27 d’abril. 
 
 

 
Sant Celoni, 10 de desembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEX I 
 
Relació de les activitats i dels equipaments en que es realitzen les activitats i sortides previstes per 
l’Ajuntament de Sant Celoni en el marc del Pla Educatiu d’Entorn per al curs 2014-2015 (aquesta relació  té 
caràcter de màxim) 
 

a) Equipaments municipals: 
 

Biblioteca Municipal L’Escorxador 
El CME – Teatre Ateneu 
Piscina municipal El Sot de les Granotes 
Pl. de la Vila 

 
b) Sortides programades anualment: 

 
Parc Natural del Montseny- Collformic 
Parc Natural del Montnegre-Hortsavinyà 
Manresa- Universitat  Politècnica de Manresa 

 
c) Activitats educatives que requereixen del servei de transport: 

 

• La programació d’arts escèniques, que es duu a terme al Teatre l’Ateneu; 1 sessió per 
alumnes de Cicle inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior d’Educació Primària. 

• Les audicions, que s’organitzen conjuntament amb el CME, per a P4 de cicle infantil; 1r, 3r i 
5è de Primària. 

• Les activitats a la Biblioteca, dirigides als alumnes de P4 i P5 de cicle infantil.  

• Visites a les exposicions que s’organitzen a la Rectoria Vella. 

• Visites a l’alcalde. 

• Webquest-coneguem Sant Celoni. 

• El curs de sardanes que s’organitza conjuntament amb l’Agrupació Sardanista Baix Montseny 
per als alumnes de 3r de primària. 

• Les campanyes “Viu el parc” i “Coneguem els nostres parcs” per als alumnes de 5è i 6è de 
primària. 

• Sortida a la Universitat Politècnica de Manresa per als alumnes de 4rt d’ESO de totes les 
escoles  

• Així mateix, també s’ofereix un curs de natació a un grup de cada una de les escoles 
públiques a la piscina municipal El Sot de les Granotes. 

 
d) Centres d’ensenyament públics quins alumnes podran gaudir de servei de transport: 

 
� Escola Montnegre, situada al carrer de  les Escoles, 10, de la Batllòria. Aquesta escola 

imparteix ensenyaments des de 2n cicle d’educació infantil fins a 6è de primària amb una 
línia educativa que consisteix amb un grup/classe per nivell educatiu, amb 25 infants per 
grup/classe (màxim 30 alumnes per grup/classe). Cal tenir present el desplaçament des de 
l’escola fins al CME, a la Biblioteca, a la piscina El Sot de les Granotes i a diferents indrets del 
nucli urbà de Sant Celoni on s’organitzen activitats educatives, per a tots els cursos, ja que 
l’escola es troba a 6 km del nucli urbà. També cal tenir en compte el desplaçament des de 
l’escola fins a Hortsavinyà (programa Viu el Parc per alumnes de 5è de Primària), Collformic 
(programa Coneguem els nostres parcs per alumnes de 6è de Primària). 

 
� Escola Soler de Vilardell, situada al Grup Escolar, 6 de Sant Celoni. Aquesta escola imparteix 

ensenyaments des de 2n cicle d’educació infantil fins a 6è de primària amb una línia 
educativa que consisteix amb un grup/classe per nivell educatiu, amb 25 infants per 
grup/classe (màxim 30 alumnes per grup/classe). Cal tenir present el desplaçament setmanal 
per al grup que fa el curs de natació a la piscina El Sot de les Granotes. També cal tenir en 
compte el desplaçament des de l’escola fins a Hortsavinyà (programa Viu el Parc per 
alumnes de 5è de Primària), Collformic ( programa Coneguem els nostres parcs per alumnes 
de 6è de Primària). 

 



 

� Escola Pallerola, situada al carrer Consolat de Mar, s/n de Sant Celoni. Aquesta escola 
imparteix ensenyaments des de 2n cicle d’educació infantil fins a 6è de primària amb dues o 
tres  línies educatives (segons el curs),que consisteix amb 2 o 3 grups/classes per nivell 
educatiu, amb 25 infants per grup/classe (màxim 30 alumnes per grup/classe). Cal tenir  
present el desplaçament setmanal per al grup que fa el curs de natació a la piscina El Sot de 
les Granotes. També cal tenir en compte el desplaçament des de l’escola fins a Hortsavinyà 
(programa Viu el Parc per alumnes de 5è de Primària),  Collformic ( programa Coneguem els 
nostres parcs per alumnes de 6è de Primària) 

 
� Institut Escola La Tordera, situada al Passeig de la Margarida, 1, de Santa Maria de 

Palautordera. Aquesta escola imparteix ensenyaments des de 2n cicle d’educació infantil fins 
a 4t d’Educació Secundària Obligatòria amb dues línies educatives, que consisteix amb 2 
grups/classes per nivell educatiu, amb 25 infants per grup/classe (màxim 30 alumnes per 
grup/classe) des de 2n cicle d’educació infantil fins a 6è de primària, i amb 30 infants per 
grup/classe (màxim 35 alumnes per grup/classe) per l’Educació Secundària Obligatòria. Cal 
tenir present el desplaçament des de l’escola i fins al CME i a la Biblioteca per a tots els 
cursos fins a 1r de primària, i, per al grup que fa el curs de natació fins a la piscina municipal 
El Sot de les Granotes. També cal tenir en compte el desplaçament des de l’escola fins a 
Hortsavinyà (programa Viu el Parc per alumnes de 5è de Primària),  Collformic (programa 
Coneguem els nostres parcs per alumnes de 6è de Primària) i a Manresa (programa robòtics 
per alumnes de 4rt d’ESO). 

 
� Institut Baix Montseny, situada a la Carretera de Campins, s/n. Aquesta escola imparteix 

ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles de Formació de Grau 
Mig i Grau Superior; amb tres línies educatives a l’Educació Secundària Obligatòria, que 
consisteix amb 3 grups/classes per nivell educatiu, amb 30 infants per grup/classe (màxim 35 
alumnes per grup/classe). Cal tenir present el desplaçament des de l’escola fins a Manresa 
(programa Robòtics per alumnes de 4t d’ESO). 

 
e) Centres d’ensenyament concertats quins alumnes podran gaudir de servei de transport:  

 

•   Escola l’Avet Roig, situada al carrer Bruc, 4, de Sant Celoni. Aquesta escola imparteix 
ensenyaments des de 2n cicle d’educació infantil fins a 4t d’Educació Secundària Obligatòria 
amb una línia educativa, que consisteix amb 1 grup/classe per nivell educatiu, amb 25 
infants per grup/classe (màxim 30 alumnes per grup/classe), i amb 30 infants per grup/classe 
(màxim 35 alumnes per grup/classe) per l’Educació Secundària Obligatòria. Cal tenir present 
el desplaçament des de l’escola fins a Hortsavinyà (programa Viu el Parc per alumnes de 5è 
de Primària),  Collformic (programa Coneguem els nostres parcs per alumnes de 6è de 
Primària) i a Manresa-UPC (programa robòtics per alumnes de 4rt d’ESO). 

 

•    Col·legi Cor de Maria, situat a l’Avinguda Verge del Puig, 3 de Sant Celoni. Aquesta escola 
imparteix ensenyaments des de 2n cicle d’educació infantil fins a 4t d’Educació Secundària 
Obligatòria amb una línia educativa, que consisteix amb 1 grup/classe per nivell educatiu, 
amb 25 infants per grup/classe (màxim 30 alumnes per grup/classe), i amb 30 infants per 
grup/classe (màxim 35 alumnes per grup/classe) per l’Educació Secundària Obligatòria. Cal 
tenir present cal tenir present el desplaçament des de l’escola fins a Hortsavinyà (programa 
Viu el Parc per alumnes de 5è de Primària),  Collformic (programa Coneguem els nostres 
parcs per alumnes de 6è de Primària) i a Manresa-UPC (programa robòtics per alumnes de 4t 
d’ESO). 

 

•    Col·legi la Salle, situat al carrer Campins, 59 de Sant Celoni. Aquesta escola imparteix 
ensenyaments des de 2n cicle d’educació infantil fins a 4t d’Educació Secundària Obligatòria 
amb dues línies educatives, que consisteix amb 2 grups/classes per nivell educatiu, amb 25 
infants per grup/classe (màxim 30 alumnes per grup/classe) des de 2n cicle d’educació 
infantil fins a 6è de primària, i amb 30 infants per grup/classe (màxim 35 alumnes per 
grup/classe) per l’Educació Secundària Obligatòria. Cal tenir present el desplaçament des de 
l’escola fins a Hortsavinyà (programa Viu el Parc per alumnes de 5è de Primària),  Collformic 
(programa Coneguem els nostres parcs per alumnes de 6è de Primària) i a Manresa – UPC 
(programa robòtics per alumnes de 4t d’ESO). 



 

 
 
 

ANNEX II 
 
 
Nombre màximes de rutes per escola. Aquestes  rutes  podran ser  variades  o, si s’escau, suprimides en 
funció dels canvis que es produeixin en el nombre d’alumnes/es que realitzin les activitats i la radicació 
d’aquests.  
 
Escola Montnegre 
 

Activitat Desplaçament 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 

Programa Coneguem els nostres Parcs A Collformic 

Programa natació escolar  A sot de les Granotes 

Programa arts escèniques A CME 

Programa Biblioteca Biblioteca 

Festivals de final de curs CME Centre Municipal d’Expressió 

Exposicions a la Rectoria Vella Rectoria Vella 

Entrevista amb l’alcalde Pl. de la Vila 

Sardanes Pl. de la Vila 

Fem dansa Pavelló 

 
Escola Soler de Vilardell 
 

Activitat Desplaçament 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 

Programa Coneguem els nostres Parcs A Collformic 

Programa natació escolar  A sot de les Granotes 

 
Escola Pallerola 
 

Activitat Desplaçament 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 

Programa Coneguem els nostres Parcs A Collformic 

Programa natació escolar  A sot de les Granotes 

 
Institut Escola La Tordera 
 

Activitat Desplaçament 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 

Programa Coneguem els nostres Parcs A Collformic 

Programa natació escolar  A sot de les Granotes 

Programa arts escèniques A CME 

Programa Biblioteca Biblioteca 

Festivals de final de curs CME Centre Municipal d’Expressió 

Exposicions a la Rectoria Vella Rectoria Vella 

 



 

 
 
 
Institut Baix Montseny 
 

Activitat Desplaçament 

Programa Robòtic A Manresa 

 
Escola l’Avet Roig 
 

Activitat Desplaçament 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 

Programa Coneguem els nostres Parcs A Collformic 

Programa Robòtic A Manresa 

 
Col·legi La Salle 
 

Activitat Desplaçament 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 

Programa Coneguem els nostres Parcs A Collformic 

Programa Robòtic A Manresa 

 
Col·legi Cor de Maria 
 

Activitat Desplaçament 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 

Programa Coneguem els nostres Parcs A Collformic 

Programa Robòtic A Manresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ANNEX III 

 
Previsió de preus per a cada tipus de servei, rutes previstes i número de trajectes estimats. (Les rutes 
previstes en aquest Annex, així com els número de trajectes previstos inicialment per cadascuna de les rutes, 
es consignen amb caràcter de màxims, de tal manera que l’Ajuntament durà a terme aquelles que consideri 
convenient, sense que sigui exigible la realització de tots els desplaçaments allà consignats).  
 
Escola Montnegre 

Activitat Desplaçament Pressupost 
trajecte anar i tornar 

Total 
trajectes 

Pressupost 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 279 € 1 279 € 

Programa Coneguem els 
nostres Parcs 

A Collformic 285,50 € 1 286 € 

Programa natació escolar  A sot de les Granotes 136 € 34 4.624 € 

Programa arts escèniques A CME 136 € 4 544 € 

Programa Biblioteca Biblioteca 136 € 3 408 € 

Festivals de final de curs 
CME 

Centre Municipal 
d’Expressió 

136 € 2 272 € 

Exposicions a la Rectoria 
Vella 

Rectoria Vella 136 € 1 136 € 

Entrevista amb l’alcalde Pl. de la Vila 136 € 1 136 € 

Sardanes Pl. de la Vila 136 € 1 136 € 

Fem dansa Pavelló 136 € 1 136 € 

  TOTAL 6.957 € 

 
Escola Soler de Vilardell 

Activitat Desplaçament Pressupost 
trajecte anar i tornar 

Total 
trajectes 

Pressupost 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 279 € 1 279 € 

Programa Coneguem els 
nostres Parcs 

A Collformic 285,50 € 1 286 € 

Programa natació escolar  A sot de les Granotes 136 € 34 4.624 € 

  TOTAL 5.189 € 

 
Escola Pallerola 

Activitat Desplaçament Pressupost 
trajecte anar i tornar 

Total 
trajectes 

Pressupost 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 279 € 1 279 € 

Programa Coneguem els 
nostres Parcs 

A Collformic 285,50 € 1 286 € 

Programa natació escolar  A sot de les Granotes 136 € 34 4.624 € 

  TOTAL 5.189 € 

 
Institut Escola La Tordera 

Activitat Desplaçament Pressupost 
trajecte anar i tornar 

Total 
trajectes 

Pressupost 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 279 € 1 279 € 

Programa Coneguem els 
nostres Parcs 

A Collformic 285,50 € 1 286 € 

Programa natació escolar  A sot de les Granotes 136 € 34 4.624 € 

Programa arts escèniques A CME 136 € 5 680 € 

Programa Biblioteca Biblioteca 136 € 3 408 € 



 

Festivals de final de curs CME Centre Municipal 
d’Expressió 

136 € 2 272 € 

Exposicions a la Rectoria 
Vella 

Rectoria Vella 136 € 1 136 € 

  TOTAL 6.685 € 

 
Institut Baix Montseny 

Activitat Desplaçament Pressupost 
trajecte anar i tornar 

Total 
trajectes 

Pressupost 

Programa Robòtic A Manresa 297 € 1 297 € 

  TOTAL 297 € 

 
Escola l’Avet Roig 

Activitat Desplaçament Pressupost 
trajecte anar i tornar 

Total 
trajectes 

Pressupost 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 279 € 1 279 € 

Programa Coneguem els 
nostres Parcs 

A Collformic 285,50 € 1 286 € 

Programa Robòtic A Manresa 297 € 1 297 € 

  TOTAL 862 € 

 
Col·legi  La Salle 

Activitat Desplaçament Pressupost 
trajecte anar i tornar 

Total 
trajectes 

Pressupost 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 279 € 1 279 € 

Programa Coneguem els 
nostres Parcs 

A Collformic 285,50 € 1 286 € 

Programa Robòtic A Manresa 297 € 1 297 € 

  TOTAL 862 € 

 
Col·legi Cor de Maria 

Activitat Desplaçament Pressupost 
trajecte anar i tornar 

Total 
trajectes 

Pressupost 

Programa Viu el Parc A Hortsavinyà 279 € 1 279 € 

Programa Coneguem els 
nostres Parcs 

A Collformic 285,50 € 1 286 € 

Programa Robòtic A Manresa 297 € 1 297 € 

  TOTAL 862 € 

 
 
 
 
 
Sant Celoni, 10 de desembre de 2014 


