Assumpte: Desistiment del procediment de licitació del contracte del servei de
d’acompanyament pel transport escolar a la comarca del Bages per al curs 2020/2021
i 2021/2022 – CS 59/20.
DECRET PRESIDÈNCIA
Estefania Torrente i Guerrero, presidenta del Consell Comarcal del Bages.
Atès que per acord de Ple de data 25 de maig de 2020 es va acordar aprovar l'obertura
de l’expedient de licitació del contracte del servei de transport escolar a la comarca dels
Bages amb vehicles de fins a 55 places - CS 54/20, així com, es va aprovar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regiran el
contracte administratiu del servei de transport escolar a la comarca dels Bages amb
vehicles de fins a 55 places, que figuren a l’expedient i que regularan el procediment
obert i es va obrir el procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert
harmonitzat, subjecte a diversos criteris de valoració.
Atès que per decret de Presidència núm. 250/20, de 8 de juny, es aprovar l'obertura
de l’expedient de licitació del contracte del servei de d’acompanyament pel transport
escolar a la comarca del Bages per al curs 2020/2021 i 2021/2022 – CS 59/20, així
com, es va aprovar el Plec de clàusules Administratives Particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que regiran el contracte i l’aprovació de l’expedient de
contractació mitjançant procediment obert harmonitzat, subjecte a diversos criteris de
valoració.
En data 11 de juny de 2020 es va fer tramesa per publicar l’anunci en el DOUE i es va
publicar la licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Bages, respecte
al servei d’acompanyants.
En data 16 de juny de 2020 (RE2020006656) es presenta ofici del Tribunal Català de
Contractes en relació a la interposició de recurs especial de contractació contra el Plec
de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que
regeixen el contracte de servei de transport escolar a la comarca del Bages amb
vehicles de fins a 55 places (exp. núm. CS 54/20 ), presentat per la FEDERACIÓ
EMPRESARIAL CATALANA D'AUTOTRANSPORT DE VIATGERS (FECAV).
Per Decret de Presidència núm. 267/20, de 19 de juny, es van aprovar informes a la
tramitació del recurs especial de contractació presentat per la FECAV davant del
Tribunal Català de Contractes contra la licitació del contracte de servei de transport
escolar a la comarca del Bages amb vehicles de fins a 55 places (exp. núm. CS 54/20).
L’informe del tècnic de l’Aresa d’Educació aprovat per Decret de Presidència núm.
267/20, de 19 de juny, exposa dubtes raonables en relació a l’aplicació del article 6.1
del 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 en relació a la
contractació del servei d’acompanyants.

Per Decret de Presidència núm. 270/20, de 23 de juny, s’acorda desistir de la licitació
relativa al servei de transport escolar a la comarca del Bages amb vehicles de fins a 55
places (exp. núm. CS 54/20).
Atès el que disposa l’article 152.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual 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 (LCSP), concretament “El desistiment de procediment haurà d'estar
fundat en una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de
les reguladores del procediment d'adjudicació, havent de justificar en l'expedient la
concurrència de la causa. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d'un
procediment de licitació”.
Considerant l’informe del tècnic de l’Àrea d’Educació en relació als punts al·legats per
la FECAV en relació a l’aplicació de l’article 6.1 del 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, en relació al servei d’acompanyants.
Atès que el termini per a la presentació de proposicions fineix el dia 10 de juliol de
2020, a les 14:00 hores i per tant cal procedir amb la major brevetat possible.
Considerant les potestats atribuïdes a la Presidència per l’article 13 del text refós de la
Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del Reglament
Orgànic Comarcal vigent.
RESOLC
PRIMER.- Desistir del procediment de licitació del servei de d’acompanyament pel
transport escolar a la comarca del Bages per al curs 2020/2021 i 2021/2022 – CS 59/20,
per haver incorregut en error no esmenable en relació a l’aplicació de l’article 6.1 del
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.
SEGON.- Encarregar al tècnic de l’Àrea d’Educació la preparació del nou informe de
necessitats per a la incoació d’un nou procediment de licitació, en el cas de la seva
viabilitat, a la major brevetat possible.
TERCER.- Efectuar la publicació d’aquesta resolució en el Perfil del Contractant i al
DOUE, als efectes adients.
La Presidenta

Davant meu,
La Secretària

