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PROPOSTA BASES DEL SERVEI DE MATARÓ BUS 
 
ANTECEDENTS 
 
El Pacte per la Mobilitat signat per tots els grups municipals al mes de juny de 2016 
establia 2. “Generar una xarxa de transport públic eficaç i eficient” entre les línies 
estratègiques de treball que hauran d’ajudar a dissenyar el nou Pla de Mobilitat. 
 
I en el punt 6 del decàleg del Pacte de Mobilitat s’aborda la qüestió del “Transport 

públic com alternativa al cotxe:  Adaptar o reformular completament el transport 

públic urbà amb l’objectiu de combinar eficàcia, sostenibilitat ambiental i accessibilitat 

territorial. L’oferta ha de ser competitiva, amb una freqüència atractiva i un àrea de 

captació universal.”. 
 
Amb aquestes premisses, en el marc dels treballs del Pla de Mobilitat s’han fet diversos 
estudis: 

- L’anàlisi de l’evolució de l’actual Xarxa de línies i recorreguts i la seva robustesa 
per continuar donant resposta a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. 

- La prospecció de noves demandes ciutadanes que cal donar resposta a través 
del servei de transport públic 

- L’estudi dels diferents escenaris de gestió directa o indirecta del servei. 
 
Per altra banda, la situació actual del servei ofereix una sèrie d’indicadors positius que 
apunten a una recuperació dels paràmetres d’ús del transport urbà municipal a nivells 
anteriors a la crisi, en especial el nombre de passatges anuals que es va situar per 
sobre del llindar dels 5 milions, durant l’any 2017, dels quals 4.116.477 de viatgers són 
de pagament (un increment interanual del 9,1% respecte al 2016) . La qual cosa ha 
comportat una progressiva disminució de la aportació municipal de 3.926.731,38 €  
euros en 2012 a  3.331.837,72 euros en 2017. 
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GESTIONS REALITZADES  
 
Les gestions realitzades per part del Govern municipal al voltant del Mataró Bus es 
classificarien en quatre àmbits: 
 
1. MILLORES EN LA PRESTACIÓ DE SERVEI 

2. INTERLOCUCIÓ AMB ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS ADSCRITS AL 

SERVEI 

3. INCORPORACIÓ DE MECANISMES PER MILLORAR EN CONTROL I TRANSPARÈNCIA 

EN LA GESTIÓ 

4. ESTUDI I AVALUACIÓ DE FÓRMULES DE GESTIÓ 

 
 

1.MILLORES EN LA PRESTACIÓ DE SERVEI 
 
Des del inici del mandat el Govern Municipal ha apostat per potenciar el servei de 
Mataró Bus, dins del marc pressupostari actualment existent, a través de la introducció 
de les següent millores en el servei: 
 

A) Recuperació de les expedicions. El 1 de gener del 2016 es van ampliar els 
horaris de les 8 línies en franja matinal i nocturna, lo que va suposar la 
recuperació de 46 de les 66 expedicions que es van suprimir al 2013. 
 

B) Revisió Carnets Blau. Al 2015 es va iniciar una campanya de revisió del número 
d’usuaris de carnet Blau que va suposar una actualització del cens, del sistema 
de sol·licitud, accés i renovació periòdica. D’altra banda, al 2017, una vegada 
aplicat aquesta revisió del cens de beneficiaris, es va fer una revisió dels 
barems d’obtenció amb l’objectiu d’ampliar el número de beneficiaris del 
Carnet Blau, estenent els seus beneficis a la població però sota uns criteris de 
necessitat social i sostenibilitat econòmica. Durant el 2017 es van registrar 
5.252 usuaris del Carnet Blau que van realitzar 881.055 viatges (un 17,5% del 

total de viatges registrats al servei durant el 2017) 

 
C)  Renovació de flotes. Al 2015 es van incorporar 3 autobusos (EURO 6); al 2017 

es van adquirir 2 autobusos (Híbrids) i al 2018 es preveu incorporar 6 vehicles 
més (Híbrids). En el període de 3 anys es procedirà a la renovació del 40% de la 
flota de vehicles; es rebaixarà l’antiguitat promig de la flota de 6,85 a 5,03 anys 
i es retiraran aquells vehicles més contaminants. 
 

D) APP Mataró Bus: A l’abril del 2016 es va posar en funcionament l´APP Mataró 
Bus, creada per a telèfons mòbils a través de la qual els usuaris podran conèixer 
el temps real d’arribada dels autobusos, informació sobre les línies, les parades 
més properes a la ubicació de l’usuari o avisos en temps real de la situació del 
servei; ofereix informació general del servei; informa de les parades més 
properes a la ubicació de l’usuari i compta amb una secció per que l’usuari 
trameti avisos i incidències sobre el servei  L’usuari pot consultar, per una 
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banda, els horaris i recorreguts reals i teòrics, així com el plànol de les diferents 
línies sobre el mapa de Google Maps i, per una altra banda, informació sobre 
els diferents punts de venda. 
 

E) Renovació Parades: Durant el 2018 es preveu la renovació i millora de les 
paredes amb marquesines de la xarxa de parades del Mataró Bus. Es preveu 
intervenir en un 20% de les 142 parades actualment existents i es preveu 
renovar aquells elements més deteriorats identificats des dels serveis 
municipals com per part dels propis usuaris que els han comunicat a través 
d’incidència (Bústia Ciutadana, Xarxes Socials, etc).  
 

 
 

2. INTERLOCUCIÓ AMB ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS 

ADSCRITS AL SERVEI 

Des del mes juliol del 2015 es va crear un espai de comunicació interlocució amb els 
membres del Comitè d’empresa del Mataró Bus amb l’objectiu de vehicular propostes 
de millora del servei des de la perspectiva dels treballadors del servei públic de 
transport urbà i, per altra banda, rebre informació sobre possibles incompliments o 
disfuncions en el desenvolupament del servei i que siguin imputables a l’empresa 
concessionària.  
 
Es per això que durant aquest temps i de forma recurrent, els responsables tècnics de 
Mobilitat s’han reunit els membres del Comitè d´Empresa per valorar propostes de 
millora i solucionar incidències que afectaven a l’adequada prestació servei que 
prestava l’empresa respecte allò establerts als Plecs que regien la contractació. 
 
Tanmateix, atès les informacions rebudes en aquestes trobades per part dels membres 
del Comitè d’empresa sobre possibles irregularitats imputables a l’empresa sobre la 
gestió i la seguretat del servei, des de la regidoria de Via Pública, es van impulsar els 
següents encàrrecs per tal de contrastar les informacions aportades: 
 
- Informe Control de Gestió 
- Auditoria Financera 
- Auditoria sobre Sistemes de Gestió i Seguretat en el Treball 
 
Del resultat d’aquests encàrrecs es va donar trasllat tant als representants dels 
treballadors a través de reunions convocades ex profeso; com als grups municipals a 
través de Comissions Informatives. 
 
D’altra banda, una menció a part mereix la situació creada per l’acomiadament d’un 
delegat sindical i les denúncies dels sindicats majoritaris i comitè d’empresa al respecte 
d’incompliment en matèria de seguretat laboral, etc: 
 
Respecte al procés d’acomiadament del delegat sindical: Des del juny del 2017 des del 
Govern municipal s’han fet diverses gestions amb els sindicats majoritaris i amb 
l’empresa concessionària per intentar trobar una solució extrajudicial. Del resultat 
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d’aquestes gestions es va donar compte als grups municipals en Comissió Informativa 
de l´Àrea de Gestió de l´Espai Públic en data de 13 de juny. 
 
Respecte a les denúncies sobre incompliments en matèria laboral i de seguretat: Des 
del servei de Mobilitat es van realitzar diferents requeriments d’informació a 
l’empresa concessionària i que van derivar en les següents gestions:  
 

- Actes del Comitè de Seguretat i Prevenció i seguiment dels acords presos i 

mesures adoptades. 

- Requeriments i Actes i Resolucions de la Inspecció de Treball davant les 

denúncies presentades pel Comitè d’empresa. 

- Resolució de Tribunal Laboral de Catalunya i seguiment de les actuacions. 

- Seguiment de qualsevol denuncia i procés judicial vinculat a la gestió del 

Mataró Bus i que impliqui a la plantilla de treballadors adscrits a aquest servei. 

 

 

3.INCORPORACIÓ DE MECANISMES PER MILLORAR EN CONTROL I 
TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ 
 
D’altra banda, respecte a la gestió d’aquest servei públic municipal s’han realitzat 
diferents actuacions per tal de millorar el control i la transparència respecte a la gestió 
realitzada per part de l’operador extern:  
 

A) Informe de Control de Gestió: Al 2016 es va encarregar un Informe extern 

sobre el control de gestió en la prestació del servei amb l’objectiu de detectar 

possibles incompliments per part de l’empresa concessionària respecte a allò 

que es regulen als Plecs que regeixen la prestació del servei.  Aquest Informe 

sobre el control de gestió del Mataró Bus, va ser encarregada a la consultora 

DOYMO, i dels resultats obtinguts d’aquests treballs no es van acreditar 

incidències respecte al incompliment del contracte.  

 

El Informe i els seus resultats va ser traslladat als grups municipals en Comissió 

Informativa de l´Àrea d´Espais Públics , en data de 11 d’octubre de 2016,  que 

va comptar amb la presència d’un membre de la consultora encarregat de 

l’elaboració del Informe i, posteriorment, el mateix dia, es va donar trasllat als 

membres del Comitè d’empresa. 

 
B) Auditoria Financera: Al 2016 es va encarregar als serveis de Gestió Econòmica 

de l´Ajuntament la realització d’una auditoria financera del Mataró Bus amb 

l’objectiu de detectar possibles incidències en l’explotació del servei per part de 

l’empresa concessionària i, per altra banda, extreure informació econòmica 

rellevant sobre l’explotació del servei de cara a plantejar diferents escenaris per 

a la futura gestió del Mataró Bus en funció de la modalitat de gestió que es 

plantegi. 
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Del resultat d’aquesta auditoria no es van detectar cap incidència en 

l’explotació econòmica de la concessió i la informació es va presentar als grups 

municipals a la Comissió Especial de Comptes de 29 de setembre de 2016. 

 
C) Auditoria sobre Sistemes de Gestió i Seguretat en el Treball: A finals del 2016 

es van donar indicacions a l’empresa prestadora del servei per què es 

sotmetessin al procés de Certificació ISO 18001 sobre Sistemes de Gestió i 

Seguretat. L’empresa va accedir a sotmetre’s a aquest procés d’auditoria  que 

va anar a càrrec a de l’Agència AENOR. El resultat d’aquest procés de 

certificació va ser positiu, sense no conformitats detectades per part d´AENOR i 

va certificar a l’empresa que actualment presta el servei de Mataró Bus dins 

dels estàndards de seguretat establerts a la ISO 18001.  

 
Aquesta informació es va donar als grups municipals en la Comissió Informativa 
d´Àrea de Gestió de l´Espai Públic del 9 de maig de 2017 en la que es va 
requerir la presència del gerent de l’empresa concessionària per donar 
explicacions oportunes sobre aspectes de seguretat als grups municipals.  
 

 
4.ESTUDI I AVALUACIÓ DE FÓRMULES DE GESTIÓ 
 
Al 2017 es va encarregar a l´AMTU la realització d’un estudi a través d’una 
metodologia ad hoc que avalués les diferents fórmules aplicables en una futura gestió 
del Mataró Bus tenint en compte criteris normatius, econòmics, operatius i de qualitat 
de servei. Aquest estudi va ser realitzat pel Centre per la Innovació del Transport 
(CENIT) i  va avaluar la viabilitat de les següents fórmules de gestió:  
 

1. Gestió Directa (en diferents modalitats) 

2. Contracte de Serveis 

3.  Concessió amb Transferència de Risc d’Oferta 

4. Concessió amb Transferència de Risc d’Oferta i Demanda + Mitjans 

Titularitat Municipal 

5. Concessió amb Transferència de Risc d’Oferta i Demanda + Mitjans 

Titularitat Privada. 

Dels resultats d’aquest estudi es desprèn que la formula de gestió basada en una 
Concessió amb Transferència de Risc d´Oferta i Demanda + Mitjans Titularitat Privada 
era la més avantatjosa des del punt de vista econòmic, tècnic i de qualitat de servei. 
Aquest estudi va ser presentat als grups municipals en Comissió Informativa d´Àrea de 
Gestió de l´Espai Públic de 7 de novembre de 2017. En aquesta sessió van assistir els 
representants de l´AMTU i els tècnics del CENIT, encarregats de la realització de 
l’estudi, on van respondre a les preguntes plantejades pels grups municipals al voltant 
de la metodologia i els resultats de l’estudi.  



6 

 

Posteriorment, en data de 9 de gener de 2018, es va celebrar una nova Comissió 
Informativa per tal de resoldre dubtes pendents de la sessió anterior a la que van 
assistir els representants de l´AMTU. 
 
En data de 23 de gener de 2018 es va convocar una nova reunió informativa amb els 
grups municipals per tal de recollir les seves aportacions de cara a la preparació d’una 
proposta de model de gestió per a la propera licitació del Mataró Bus.   
 
 

 

PROPOSTA MATARÓ BUS 2019-2028 
 
El Govern municipal valora positivament tant el traçat de les línies actuals i com la 
qualitat del servei, no obstant això dels estudis de mobilitat i de la realitat dels nous 
paradigmes sobre la mobilitat, s’imposa una adequació del servei a les noves 
necessitats etc. 
 
Pel que fa al model de gestió del Mataró Bus, la revisió d’alguns serveis que 
l’ajuntament està duent a terme el Govern municipal en aquest mandat (Mataró 
Audiovisual, atenció ciutadana Serveis Socials, Zona Blava, Grua), no es contempla la 
possibilitat de prestació del servei de Mataró Bus a través de gestió directa. 
 
Els elements que motiven la posició del Govern municipal per opcions vinculades a 
formules de gestió indirecta serien els següents: 
 

- Desconeixement sector i manca de Know-How en la producció del servei. 
 

- Manca d’economies d’escala en l’adquisició dels principals factors de producció 
del servei (combustible, vehicles, greixos, etc) que poden derivar en un 
increment diferencial de costos de producció del servei si es prestés a través de 
gestió directa. 

 
- Restriccions normatives respecte a la internalització del personal adscrit al 

Mataró Bus derivat de les limitacions a la incorporació de treballadors al sector 
públic establertes a la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat (Disposició 
Addicional 26a). L’actual marc normatiu no garanteix que els processos 
d’internalització de la gestió dels serveis municipals no comporti cap pèrdua 
dels drets i condicions dels treballadors actualment vinculats a aquest serveis 
que actualment es presten a través d’empreses externes.   
 

- Complexitat gestió recursos humans (en relació al procés no acabat actualment 
amb antics patronats i instituts, i no fet encara homologació empreses 
municipals).  

 
- Escenari pressupostari i financer municipal a curt i mig termini que dificulta la 

implementació d’un pla d’inversions que permeti la prestació del servei amb 
estàndards de qualitat propis d’un servei tecnològicament avançat. 
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- Transferència del risc tecnològic a l’operador. Aspecte important si tenim en 

compte que el sector de la mobilitat urbana està en constant evolució a nivell 
tecnològic. 
 

Per tot això, des del Govern municipal proposem que el Mataró Bus es gestioni a 
través de formules de gestió indirecta, incorporant millores en la prestació del servei 
que reverteixin directament en la qualitat del servei que reben els usuaris i 
incorporant, en el Plecs i marc regulador que regeixi la concessió, mecanismes de 
control de gestió i clàusules que garanteixin la prestació del servei amb criteris 
ambientals i socials. 
 
A continuació presentem una Proposta per a la gestió del Mataró Bus 2019-2028  
desenvolupant les següents dimensions: 
 

1. XARXA DE LÍNIES I RECORREGUTS 
2. FREQÜÈNCIES DE PAS 
3. SISTEMA TARIFARI 
4. FÓRMULA DE GESTIÓ 
5. MODEL DE GOVERNANÇA I CONTROL DEL SERVEI 
6. INSTRUMENTS PER GARANTIR LA PRESTACIÓ D´UN SERVEI DE QUALITAT 
7. CRITERIS D´ADJUDICACIÓ 
8. PROCÉS PARTICIPATIU 
9. TEMPORALITZACIÓ 

 
 
1.XARXA DE LÍNIES I RECORREGUTS 
 

• Marc de referència la Xarxa licitada al 2009 i vigent fins al 2012 (alt índex de 
cobertura; proximitat parades; creixements interanuals positius (+/-9%) 
valoració positiva per part de la ciutadania; etc). 
 

• Ampliació de línies i recorreguts per connectar TecnoCampus/ Rengle a través 
de l’ampliació de recorreguts de la Línia 3.  
 

• Potenciar la connexió barris del nord i el centre de la ciutat de Mataró, a 
través de la millora de freqüències i servei de la Línia 4. 
 

• Potenciar la connexió amb l´Hospital de Mataró. Modificar el recorregut de la 
Línia 5 per que esdevingui en una línia de referència en la connexió directa amb 
l´Hospital i ampliant servei de la Línia 4 durant els caps de setmana. 

 
 

• Implementació de Programa de instal·lació d'escales mecàniques per reduir 
barreres d'accés al transport públic i millorar eficiència recorreguts ( execució 
progressiva en el marc del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible) 
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2. FREQÜÈNCIES DE PAS 
 

• Millora generalitzada de les freqüències de pas del conjunt de la xarxa  i 
reducció del temps de promig de freqüència (mitjana actual de 21,2 minuts/ 
dies laborables/ 20,2 minuts en dissabtes/ 42,3 minuts en diumenges i festius). 
 

• Reducció de les desigualtats de freqüències de pas entre línies i establiment 
d’uns estàndards de pas homologables a totes les línies i  zones de la ciutat: 

 
  - Laborables (+/- 15 minuts) 
  - Dissabtes i època estival ( +/- 20-25 minuts) 
  - Diumenges i festius (+/- 25-30 minuts) 
 

• Implantació Programa sincronització xarxa semafòrica per tal de prioritzar el 
transport públic  i, progressivament, obtenir millores respecte a la velocitat 
comercial inicial de la nova xarxa del Mataró Bus (desenvolupament 
progressiu en el marc del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible)  

 
 
3. SISTEMA TARIFARI 
 
Es proposa establir un sistema tarifari que combini els següents elements: 
 

- Mantenir la integració tarifària dins del marc de la Autoritat Metropolitana del 
Transport (ATM). 
 

- Creació de Títols propis de transport monomodals, fins a un 20% més 
econòmic que el preu de referència del Títol de transport integrat de l´ATM, 
amb l’objectiu de promoure la mobilitat en transport públic dins de la ciutat. 
 

- Mantenir la desproporció entre el preu del bitllet senzill i el preu dels 
Abonaments (Títol integrat/ Títol propi) per tal de promoure l’ús freqüent del 
transport públic. 
 

- Possibilitat que l’operador plantegi propostes de millora, amb la incorporació 
de nous títols i tarifes, en el marc de la concessió i a risc i ventura de 
l’operador. 

 
 
4. FÓRMULA DE GESTIÓ 
 

- Formula de gestió indirecta, basat en el regim de concessió, amb participació 
minoritària de l´Ajuntament i transferència del risc operacional d’oferta i 
demanda amb un extern.  
 

- La titularitat dels mitjans de producció serà de l´Ajuntament (Flota de vehicles 
+ Cotxeres)  
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- Període de la concessió: 10 anys, improrrogables. 
 

- Determinació d’una compensació econòmica per part de l´Ajuntament 
determinada per la següent fórmula: 
 

Aportació municipal= Despesa Esperada - Ingrés Esperat 

 
 
5.MODEL DE GOVERNANÇA I CONTROL DEL SERVEI 
 

- Creació d'una Societat Mercantil d´Objecte Únic  
Participació minoritària per part de l´Ajuntament (+/-5%) i orientada a 
l’obtenció d’informació (Transparència), i adquisició progressiva del Know-How 

del servei. 
  

- Creació Comissió Municipal específica seguiment Mataró Bus  
Formada pel Govern municipal/ Grups Municipals/ serveis tècnics/ 
Concessionari 

 
- Creació de la figura del Responsable de la Concessió 

Figura tècnica municipal encarregada, en règim de dedicació exclusiva, al 
seguiment i control del servei i a la interlocució amb els diferents agents 
implicats en el servei (Concessionari; Comitè d’empresa; Serveis Municipals; 
etc) i encarregat de coordinar els treballs de retiment de comptes al Govern i 
als grups municipals. 

 
- Incorporació Models de Memòria de Gestió i Quadre d´Indicadors Seguiment 

Preestablerts per l´Ajuntament i revisables al llarg de la concessió. 
 
 
 
6.INSTRUMENTS PER GARANTIR LA PRESTACIÓ D´UN SERVEI DE QUALITAT 
 
Es proposa la incorporació de diferents instruments i clàusules en el marc regulador de 
la concessió del servei per garantir que el servei del Mataró Bus es presta amb criteris 
de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social. 
 
A continuació es descriuen la proposta d’instruments a incorporar en base a cada 
àmbit de gestió del servei: 
 
 
ÀMBIT QUALITAT PRESTACIÓ SERVEI 
 

- Enquesta de Qualitat amb d´Index de Qualitat Percebuda (IQP): Encarregada 
directament per l´Ajuntament i establint penalitzacions en cas d’incompliments  
de determinats nivells  qualitat establerts a través d´IQP. 
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- Acreditació periòdica Certificació UNE-EN 13816 (o equivalents) de transport 
públic de passatgers. Proporciona directrius als operadors perquè assumeixin 
compromisos de qualitat en la prestació del seu servei, per tal de satisfer les 
expectatives dels seus clients. Els compromisos de qualitat s'han d'assumir en 
vuit àmbits: (Temps i Freqüències; Confort; Informació; Accessibilitat; 
Seguretat; Servei ofert; Atenció al client; Impacte ambiental)  

 
ÀMBIT SEGURETAT PRESTACIÓ I PREVENCIÓ 
 

- Establiment Clàusules per al seguiment i control municipal de l’activitat del 
Comitè Seguretat i Prevenció. A través del requeriment d'informació (actes i 
informes PRL) i seguiment dels compromisos i compliment efectiu dels acords 
entre concessionari i treballadors. 
 

- Acreditació periòdica Certificació l'ISO 45001 (o equivalent) ; de Sistemes de 
Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball. Prevenir els riscos laborals i aquells 
relacionats amb la salut en el si dins de l'empresa i en la prestació del servei, 
apostant per la millora contínua. 

 
- Establiment de Clàusules de penalització en cas d'incompliment de normativa 

de Prevenció Riscos laborals i Seguretat en el Treball (acreditació 
incompliments a través de sentencia judicial ferma)  
 

ÀMBIT MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 

- Establiment Clàusules per regular la gestió de flotes: 
  - Determinació antiguitat promig flota 

- Incorporació Pla d´Inversions per renovació vehicles (per compte de 

l´Ajuntament) 

-Obligatorietat renovació vehicles de baixes emissions 
(híbrids/elèctrics) 

   
- Acreditació periòdica Certificació UNE - EN ISO 14001 (o equivalent) Sistema 

de Gestió Ambiental. Estableix estàndards sobre gestió de recursos i residus i 
reducció els impactes ambientals negatius derivats de la prestació del servei o 
aquells riscos associats a situacions accidentals.  

 
ÀMBIT SOCIAL I IGUALTAT 
 

- Establiment Clàusules Socials relatives a DRETS LABORALS: 
 
- Obligatorietat respecte de drets laborals recollits al Conveni sectorial, Pactes 
i Acords dins de la pròpia empresa.  
 
- Establiment de règim sancionador en cas d'incompliment de normativa 
laboral i exercici de conductes abusives (acomiadaments improcedents, 
assetjaments, etc). (Acreditació dels incompliments a través d'actes 

 sentencia judicial ferma/ Inspecció Treball)  
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-  Establiment Clàusules Socials relatives IGUALTAT: 
 
- Incorporació de Clàusules en favor de la igualtat Dones-Homes  (Objectiu 
Paritat en la contractació; igualtat salarial; etc.) 
 

 - Explotació de la Publicitat amb criteris no-sexistes (d'acord amb la futura

 Ordenança Municipal Igualtat o normativa equivalent) 

 
- Establiment règim sancionador en cas d'incompliment normativa en àmbit 
Igualtat i objectius paritat contractació. 

 
7.CRITERIS D´ADJUDICACIÓ 
 
La Llei 9/2017 de contractes del sector públic suposa una evolució en la introducció 
de criteris socials i ambientals en els criteris d’adjudicació dels contractes públics; 
establint que l’adjudicació d’aquest es realitzarà atenent una pluralitat de criteris per 
establir una relació qualitat-preu; anant més enllà d’una adjudicació atenent a criteris 
estrictament de caràcter quantitatiu-econòmic, i evolucionant la determinació de 
l’adjudicació en base al vigent concepte “l’oferta econòmica més avantatjosa” en favor 
del concepte “millor relació cost-eficàcia”.  

 
Articles 145, 146, 147 i 148 Llei 9/2017 de contractes del sector públic 

 
A través d’aquest criteris d’adjudicació el que es pretén no és adjudicar l’oferta més 
barata/econòmica sinó la de millor qualitat-preu i que aporti valor afegit des d’una 
vessant social i ambiental.  
 
 
8.PARTICIPACIÓ 
 
La determinació del règim concessional del Mataró Bus comptarà amb la participació 
dels següents agents socials: 
 

- Grups Municipals: A través de Comissions Informatives  
 

- Consell de Mobilitat: A través d’una Convocatòria específica sobre Mataró Bus. 
 

- Treballadors adscrits al servei: A través d’una Convocatòria específica  
 

- Serveis tècnics municipals: En disseny del Marc Regulador Concessional i en el 
procés de licitació i adjudicació.  

 
9.TEMPORALITZACIÓ 
 

A continuació es presenta una temporalització estimada del procés de licitació del nou 
servei de Mataró Bus:  
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        2018 
 

2019 

        ABR MAIG JUN JUL AGO SET OCT NOV DES GEN 

Participació/ 
Presentació Proposta 
Mataró Bus 
 

          

Elaboració Plecs 
Concessió 
 

          

Publicació/ 
Presentació Ofertes/ 
Licitació 

          

Valoració Ofertes/ 
Adjudicació 
 

          

Resolució possibles 
Recursos 

          

Formalització 
Contracte 
 

          

Entrada en servei nova 
concessió 
 

          

 


