
 
 

 

ACTA 03/2016 DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE  

 
LLOC: Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre 
DIA:  15 de febrer de 2016 
HORA: 12:00 h 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
Sr. Daniel Andreu Falcó – President 
Sra. Maria José Beltran Piñol 
Sr. Josep Felip Monclús Benet 
Sr. José Emilio Bertomeu Río 
Sr. Enric Roig Montagut 
Sr. Roger Aviñó Martí 
Sr. Francesc Gas Ferré  
 
ALTRES ASSISTENTS:   
 
Sr. Enric Adell Moragrega 
Sr. Josep Mas Sabaté 
Sr. Josep Antoni Navarro Serra 
Sra. Mayte Puell García 
 
Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent 
 
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
PUNT 1r-  Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 1 4 de desembre de 2015  
 
Els consellers coneixen  les actes 1/2016, de data 14 de desembre, i 2/2016, de data 22 de 
gener de 2016, i les aproven per unanimitat dels presents. 
 
PUNT 2N. Estudi de punts de competència de la Comis sió de Govern  
 

A) Informe sol·licitat pel Tribunal català de Contr actes del Sector Públic en relació  
a l’adjudicació de les rutes de transport escolar 3 , 8, 10 i 17 

 
ANTECEDENTS 
 
A) El Tribunal de Contractes de Sector Públic de Catalunya ha comunicat a l’òrgan de 
contractació: 
 
“En relació amb la tramitació del recurs especial en matèria de contractació interposat pel 
senyor Jaume Carrera Saura, en nom i representació de l’empresa JAIME CARRERA, SA, 
contra l’acord de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, de data 28 de 
desembre de 2015, pel qual s’adjudiquen els lots 3, 8, 10 i 17 del contracte de serveis per a 
la prestació de les rutes de transport escolar col·lectiu a la comarca del Baix Ebre, respecte 
al qual el passat dia 22 de gener es va trametre per l’Extranet de les administracions 



 
 

 

públiques catalanes (plataforma EACAT) l’expedient de contractació per part de l’òrgan de 
contractació juntament amb el corresponent informe, es posa en coneixement d’aquest 
òrgan de contractació el següent: 
 
L’empresa recurrent ha presentat una documentació amb posterioritat a la interposició del 
recurs, en concret, l’informe del Servei Territorial de Transports de Tarragona, de data 19 de 
gener de 2016, donant resposta a la consulta formulada per aquesta sobre la realització de 
serveis de transport de viatgers amb autorització de la classe VD; per tant, mitjançant la 
present comunicació es dóna trasllat de la referida documentació a aquest òrgan de 
contractació, per tal que, en el termini de 2 dies hàbils, d'acord amb l’establert a l’article 46 
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 (TRLCSP), s’informi al Tribunal al respecte, tota vegada 
que la nova documentació aportada fa referència a l’empresa que ha estat l’adjudicatària del 
contracte.” 
 
B) El document que ha aportat Jaume Carrera és un escrit dels Serveis Territorials de 
Transport a Tarragona en el que el cap de la Secció de Concessions i autoritzacions fa 
constar: “...una empresa amb tres autobusos que disposi de targeta VD i tres còpies 
certificades, només podrà realitzar alhora tres serveis. La realització de serveis de transport 
al mateix temps amb un quart autobús seria un fet constitutiu d’infracció administrativa per 
realitzar servei públic de transport de viatgers per carretera sense disposar de la 
corresponent autorització administrativa”.  
 
 
2. CONSIDERACIONS 
 
A) Aquest òrgan de contractació entén que l’empresa recurrent JAUME CARRERA, SA, 
considera que l’empresa adjudicatària JOCAR BUS, SL no podia optar a la licitació de 4 
rutes quan només tenia tres vehicles autoritzats. 
 
B) Aquest òrgan de contractació entén que l’empresa adjudicatària ha de prestar el servei 
amb estricte compliment dels requisits legals que aquest tipus de servei comporta i, 
evidentment,  compliment del requisits derivats de la normativa de contractes del sector 
públic de capacitat i solvència. 
 
L'article 54.1 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), disposa que només 
podran contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en una prohibició de 
contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en 
els casos en què així ho exigeixi aquesta Llei, estiguin degudament classificades. 
 
S'exigeix, també, en el segon apartat del precepte, que els empresaris comptin amb 
l'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de 
l'activitat o prestació que constitueixi la seva objecte. 
 
A més, i per imperatiu de l'article 57.1 TRLCSP, les persones jurídiques només podran ser 
adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins els fins, 
objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, els siguin 
propis. 
 



 
 

 

La manca de capacitat d'obrar es sanciona, en l'article 32 TRLCSP, amb l' nul·litat de ple 
dret del contracte. 
 
La capacitat és l'aptitud legal per a ser subjecte de drets o obligacions, o la facultat més o 
menys àmplia de realitzar actes vàlids i eficaços en dret.  
 
Aquest òrgan de contractació entén que l’empresa adjudicatària JOCAR BUS, SL compleix 
els requisits de capacitat per ser una empresa del sector del transport d, degudament 
constituïda i acreditada i l’objecte social de la qual és el transport de viatgers en autobús 
 
L’òrgan de contractació considera, per tant, que l’empresa té capacitat per licitar. 
 
L’article 146. 5. del TRLLCSP disposa que  el moment decisiu per apreciar la concurrència 
dels requisits de capacitat i solvència exigits per a contractar amb l’Administració serà el de 
finalització del termini  de presentació de les proposicions. La Mesa de contractació va 
considerar que a la finalització del termini de presentació l’empresa JOCAR BUS, SL 
complia els requisits de capacitat i de solvència. 
 
C) El PCAP disposa: 
 

A) Seran obligacions de l'adjudicatari, a més de l'obligació de prestar el servei en la 
forma indicada en el present plec, annexos i en la seva oferta, les següents: 
 
1. Estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en matèria fiscal, laboral i 
d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i, en general, de les que li 
corresponguin com a empresa o industrial. (...) 
 
5. Disposar de  l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada 
prestació del servei d'acord amb el present Plec i annexos.  
 
6. Complir la prestació del servei amb els mitjans adequats, especialment amb el vehicle 
adequat per a transportar els alumnes de la ruta i amb el compromís de transportar fins a 
la capacitat màxima del vehicle especificat per cada LOT/RUTA  a l'Annex 1 del present 
Plec, tant d'alumnes de plaça ordinària com per alumnes de mobilitat reduïda (PMR), en 
els caos que així correspon, i amb el personal necessari establert per a cada servei. 

 
L’òrgan de contractació, de conformitat amb la Mesa, va considerar que la proposta 
d’adjudicació estava fonamentada en l’apreciació de capacitat i solvència acreditada per 
l’empresa i que la signatura del contracte, amb l’empresa adjudicatària , es produiria prèvia 
la comprovació dels requisits que es preveuen com obligació de l’empresa adjudicatària però 
no com a requisits d’empresa licitadora. 
 
A criteri de l’òrgan de contractació, l’empresa JOCAR BUS, SL ha d’acreditar disposar dels 
requisits exigits per a licitar i, un cop adjudicat el contracte,  de les obligacions que se’n 
deriven pel fet de ser empresa adjudicatària 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PUNT 3r- Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió p lenària ordinària del mes de 
febrer del 2016 . 
 
Els senyors consellers coneixen els assumptes dictaminats per les diferents comissió 
informatives,  assisteixen al President i conformen el següent ordre del dia de la sessió 
plenària ordinària del mes de gener. 
 
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  22 de gener de 2016 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
3r. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de la borsa de treball per a 
treballador/a familiar 
 
4t. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament del Premi Solidaritat 
2016 
 
5è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament del Premi 
Empreneduria 2016 
 
6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut dins el Programa Joves per 
l’Ocupació 2015 
 
7è. Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre relatiu a l’oficina d’habitatge, any 
2016 
 
8è. Aprovació si s’escau, de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, relatiu al programa de mediació 
per al lloguer social, any 2016 
 
9è.  Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb UNED-SENIOR per tal facilitar l’accés a la 
Cultura i al coneixement a les persones jubilades 

 
10è. Aprovació, si s’escau, de la modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització 
Lingüística 
 
11è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament del Premi Joventut 
2016 
 
12è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament dels Premis de 
Recerca  2016 
 
13è. Aprovació, si s’escau, de l’actualització del conveni signat amb l’Ajuntament de Tortosa 
per la gestió de les competències en matèria de sanejament 
 
14è. Proposta de grups polítics comarcals de suport als treballadors i treballadores de 
l’empresa ERCROS  
 
15è.  Propostes d’urgència 
 
16è.  Torn de control, precs i preguntes 

 
 



 
 

 

PUNT 4rt-   Informes de Presidència i dels senyors consellers d e les actuacions 
realitzades per compliment de la representació del Consell Comarcal del Baix Ebre en 
els diferents òrgans i organismes d’altres administ racions públiques . 

 
No es produeix cap informació 
 
I no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió, sent 13:30 hores del 
mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària accidental, estenc la present acta 
i en dono fe. Certifico. 
 
 
   Vist i plau 
La secretària accidental,                                                                             El President, 
 
 
 
 
 
Rosa Maria Solé Arrufat                                                                       Daniel Andreu Falcó 


