Dictamen
Desistiment del procediment de licitació de la concessió del servei de menjador escolar
dels centres educatius públics i de les escoles bressol municipals de la comarca del
Bages, curs 2022/2023 prorrogable anualment per als cursos 2023/24, 2024/25 i 2025/26
– CCS 1/2022

El Ple del Consell Comarcal del Bages en sessió extraordinària de 25 d’abril de 2022
aprova l’estudi de viabilitat econòmica i l’expedient de contractació de la concessió del
servei de menjador escolar dels centres educatius públics i de les escoles bressol
municipals de la comarca del Bages, curs 2022/2023 prorrogable anualment per als
cursos 2023/24, 2024/25 i 2025/26, i obre el procediment d’adjudicació mitjançant
procediment obert harmonitzat, subjecte a diversos criteris de valoració.
El 5 de maig de 2022 es va fer tramesa per la publicació de l’anunci en el DOUE i es va
publicar la licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Bages, respecte la
concessió de serveis.
En data 16 de maig de 2022 es realitza una consulta en el perfil del contractant del
Consell Comarcal del Bages on es posa de manifest que l’1 d’abril de 2022 es publica al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8639, la resolució
EMT/823/2022, de 21 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure
educatiu i sociocultural de Catalunya, relatiu a les condicions econòmiques i a la
modificació de les condicions econòmiques i a la modificació de la descripció de llocs de
treball i classificació professional (codi de conveni núm. 79002295012003).
Aquesta resolució concreta un increment de les taules retributives del conveni col·lectiu
del lleure educatiu i sociocultural que no es van recollir en l’estudi econòmic. L’estudi
econòmic i l’informe tècnic es van signar tècnicament el 5 d’abril de 2022 i els Plecs de
Prescripcions Tècniques es van signar tècnicament el 6 d’abril de 2022, amb la seva
corresponent aprovació plenària el 25 d’abril de 2022 i aquests increments no van estar
recollits en el seu estudi econòmic.
Que en data 19 de maig de 2022 es publica en el DOGC la “RESOLUCIÓ
EDU/1468/2022, de 17 de maig, per la qual es determina el preu màxim de la prestació
del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament
d'Educació i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat
fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals,
d'acord amb la planificació feta al mapa escolar, per al curs escolar 2022-2023”. Aquesta
resolució fixa respecte al preu de menjador el següent: "Fixar en la quantitat de 6,54
euros/alumne/dia, per al curs escolar 2022-2023, l'import màxim de l'ajut individual de
menjador escolar per a l'alumnat que per manca d'oferta educativa pública
d'ensenyaments obligatoris, s'escolaritza fora del seu municipi de residència en centres
educatius privats concertats o municipals, prèviament determinats pel Departament
d'Educació”.

L’estudi econòmic de la licitació actual de la concessió del servei de menjador es va fer
amb un import de 6,33 euros, segons l’anterior publicació vigent amb data 24 de febrer de
2021 i per tant no es va recollir en l’estudi de viabilitat econòmica aquest increment de
preu.
Posant de manifest aquestes modificacions relatives als imports amb una implicació
directa en l’estudi econòmic.
Que 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),
disposa: “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”.
Que d’acord amb l’informe emès per la Cap Tècnica de l’Àrea d’Educació en data 20 de
maig de 2022 es considera que les causes exposades respecte al càlcul del cost de
monitoratge així com la publicació en el DOGC del nou preu del menjador té un impacte
directe en el procediment de licitació i de forma important en l’estudi econòmic que és
l’element clau en el que es sustenta el procediment de licitació esmentat, el que donaria
fonament a un acord de desistiment per part de l’òrgan de contractació.
Atès la competència del Ple com a òrgan de contractació, tot i la delegació efectuada en
l’acord de Ple de data 25 d’abril de 2022, que no inclou el desistiment del procediment de
licitació.

La consellera de l’Àrea d’Educació i Cultura proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents

ACORDS

Primer.

Desistir del procediment de licitació de la concessió del servei de menjador
escolar dels centres educatius públics i de les escoles bressol municipals de
la comarca del Bages, curs 2022/2023 prorrogable anualment per als cursos
2023/24, 2024/25 i 2025/26, havent incorregut en error no esmenable en
relació a les modificacions per les resolucions EMT/823/2022, de 21 de març,
de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector
del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya i EDU/1468/2022, de 17 de
maig, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament
d'Educació i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat
escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats
concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar, per al
curs escolar 2022-2023.

Segon.

Efectuar la publicació d’aquesta resolució en el Perfil del Contractant i al
DOUE, als efectes adients.

La consellera de l’àrea

Sra. Silvia Tardà i Serrano

Informat per la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones en sessió
ordinària d’11 de juliol de 2022.

Aprovat pel Ple del Consell Comarcal del
Bages en sessió ordinària de 23 de maig
de 2022.

La secretària

La secretària

