DECRET 176 / 2016
“Atès que en data 17 de marc de 2014 s’aprovà per Junta de Govern l’inici
d’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert harmonitzat de conformitat amb
l’article 136 del reial decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, del contracte de servei de transport escolar obligatori i
no obligatori a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos
escolar 2014-20015 i 2015-2016, amb possibilitat d’una pròrroga coincidint amb el curs escolar
2016-2017, i amb un tipus màxim de licitació pe al curs escolar 2014-2015, segons disposa el
Plecs de Clàusules administratives particulars, pel total de les rutes que composen cadascun
dels lots, que ascendeix a la quantitat de 3.238.923,00 iva exclòs.
Atès que per Decret de Presidència núm. 123/2014, de 25 de juliol, es va aprovar
l’adjudicació dels diferents lots del contracte de serveis de transport escolar del Baix Llobregat
per als cursos 2014-2015 i 2015-2016, i una possible pròrroga pel curs 2016-2017, a diferents
empreses
Vist que la proposta de finançament provisional comunicada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 8 d’agost de 2016 preveu una dotació
econòmica de 2.869.913 € i que la previsió de recaptació dels ajuntaments en concepte de
transport no obligatori s’estima en un mínim de 207.550 €, directament vinculats al nombre
d’usuaris que facin ús del servei de transport escolar fins al final del curs escolar 2016-2017.
Vista la possibilitat de pròrroga per una anualitat prevista a la licitació inicial, així com
l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials, amb
diligència de proposta de la Gerència, amb data 8 de setembre, proposant la pròrroga dels
contractes.
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/02015, de 24 de
juliol, es va procedir, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències
atribuïdes a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en
Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, llevat en cas
d’urgència, i que no havent sessió propera de la Junta de Govern prevista amb anterior a l’inici
del curs escolar 2’16-2017 el dia 12 de setembre, resulta necessari avocar la competència
delegada.
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides
HE RESOLT
PRIMER.-

Avocar puntualment i per aquest cas concret la competència en matèria de contractació
pública delegada a favor de la Junta de govern local.

SEGON.Aprovar la pròrroga dels contractes de servei de transport escolar del Baix
Llobregat de les rutes relatives als 15 lots adjudicats per Decret de Presidència 123/2014,
d’acord amb el seu contingut actualment vigent segons les modificacions escaigudes i que
consten en els corresponents expedients, amb efectes des del primer dia lectiu de setembre de
2016 a l’últim dia les lectiu de juny de 2017.

TERCER.La despesa prevista s’imputarà a la partida 326 22300 del pressupost del
Consell Comarcal per les anualitats corresponents. El cost total previst pel curs escolar 20162017 és de 2.942.073,89 €.
L’existència de crèdit i l’adjudicació resten condicionades a les renovacions i signatures dels
corresponents convenis entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament, en les quals s’haurà
d’incloure la dotació corresponent al finançament d’aquests serveis per a cada curs escolar.
QUART.Comunicar el present Decret a les empreses adjudicatàries i donar compte del
mateix a la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri.”
Ho mana i ho signa l’Il.lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat a 8 de setembre de 2016.

