
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

SESSIO: 08/2019- extrordinària
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 10 de juliol de 2019
HORA: 13.00 h

MEMBRES ASSISTENTS:

Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta
Daniel Andreu Falcó
Roger Avinyó Martí
Lluís Espinach Pegueroles
Ferran Cid Martí
Elisabet Zapater Alifonso

ALTRES ASSISTENTS:  

Alfredo Ferré Fandos
Joaquim del Pino Homes
Josep Codorniu Suñer
Kilian Franch Arques
Carlos Serra Ventura
Joan Antoni Navarro Serra
Rafel Tomas Royo

Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent

EXCUSATS
Josep Felip Monclus  Benet

SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat

ORDRE DEL DIA

PUNT 1r . Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Els membres de la Comissió coneixen l’acta 07/2019, corresponent a la sessió de data 
14 de juny de 2019, i, per unanimitat dels presents, aproven el document

PUNT 2n. Assumptes de comissió de Govern:

Expedients àrea d’Ensenyament

Donar compte de la resolució del TCCCSP del recurs contra adjudicació dels lots 
1, 2, 3 i 4 i adjudicar

ANTECEDENTS

1. La Comissió de Govern, òrgan de contractació, en sessió de data 19 de novembre de 
2018  adopta els següents ACORDS:



Primer.  Adjudicar els següents LOTS del contracte del servei de transport escolar a la 
comarca del Baix Ebre en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen 
en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a:

LOT EMPRESA PREU
1 HIFE 1.024,83
2 UTE ESCOLAR 2018 1.465,27
3 HIFE 1.161,86
4 HIFE    502,52
7 UTE ESCOLAR 2018 1.404.26
8 TDE TAXI, SL 1.088,10

Segon. Respecte el LOT 5 .... Respecte el LOT 6,.....

Tercer. Realitzats els tràmits anteriors,  que la Mesa  emeti  Informe-proposta i  es doni 
trasllat a la Comissió de Govern, com a òrgan de contractació, per resoldre sobre aquesta 
adjudicació, si s’escau.

Quart. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

Cinquè. Designar com a responsable del contracte a la tècnica d’ensenyament del Consell  
Comarcal.

Sisè. Notificar l'adjudicació a tots els licitadors, i citar els adjudicataris  per a la signatura  
del corresponent contracte que tindrà lloc el dia 28 de desembre.

Setè. Comunicar als adjudicataris dels lots que, un cop formalitzat el contracte, la prestació 
del servei s’iniciarà el dia 8 de gener de 2019.

Vuitè. Facultar la Presidenta del Consell per a la signatura dels contractes i de tots els  
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord

2 .  En data 28.12.2018, l’empresa JOCAR BUS, SL va traslladar al Consell Comarcal 
del  Baix  Ebre  la  comunicació  de  la  interposició  de  recurs  especial  en  matèria  de 
contractació contra l’acord de la Comissió de Govern d’adjudicació dels LOTS 1, 2, 3 i 4. 
Així, vist l’article 53 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, que disposa que 
un cop interposat el recurs quedarà en suspens la tramitació del procediment quan l’acte 
recorregut  sigui  el  d’adjudicació,  la  Comissió  de Govern d’aqueslla  data  va  acordar 
conèixer  la  interposició  de  recurs  i,  conseqüentment,  acordar  la  SUSPENSIÓ de 
l’adjudicació dels LOTS 1, 2, 3 i 4 fins que es produeixi el pronunciament del TCCSP 
respecte el recurs presentat.

3. En data 3 de juliol de 2019, el Tribunal català de contractes del sector públic emet la 
resolució 226/2019, corresponent al recurs N2019-007, presentat per JOCAR BUS, SL 
contra  l’adjudicació  dels  lots  1,2,3  i  4  del  contracte  del  servei  de  transport  escolar 
adoptat per acord de la Comissió de Govern de data 19.11.2018.

El Tribunal INADMET el recurs, per manca de legitimació de l’empresa JOCAR BUS, 
SL, aixeca la suspensió automàtica i declara que aprecia temeritat en la interposició del 
recurs.

Un  cop  aixecada  la  suspensió  i  desestimat  el  recurs,  la  Comissió  de  Govern  per 
unanimitat dels presents, ACORDA



Primer.  Donar-se per assabentada de la resolució 226/2019, en relació al recurs N-
2019-007 i de l’aixecament de la suspensió de l’adjudicació acordada.

Segon.  Declarar l’adjudicació dels LOTS 1, 2, 3 i 4 del contracte prestació del servei de 
transport escolar de la comarca del Baix Ebre, d’acord amb les següents prestacions:

LOT EMPRESA PREU
1 HIFE 1.024,83

2 UTE ESCOLAR 2018 1.465,27

3 HIFE 1.161,86

4 HIFE    502,52

DURADA:
Curs 2019-2020. Íntegre 
Curs 2020-2021. Íntegre 
Els  cursos  2021-2022  i  2022-2023  caldrà  acordar  de  forma  expressa  la  pròrroga 
corresponent

VEHICLES: detallats a l’oferta

LOT / RUTES CENTRES DESTÍ POBLACIÓ

LOT 1 - TORTOSA

Ruta 1: Tivenys - Santa Rosa - Bítem - Institut Joaquin Bau Institut Joaquin Bau Tortosa

Ruta  2:  Tivenys  -  Santa  Rosa  -  Bítem  -  Institut  Cristòfol 
Despuig

Institut  Cristòfol 
Despuig

Tortosa

Ruta 3: Font de Quinto - Campredó - Institut Cristòfol Despuig 
- Institut Joaquin Bau

Institut  Cristòfol 
Despuig /
Institut Joaquin Bau

Tortosa

Ruta 4: Vinallop - Institut Cristòfol Despuig - Institut Joaquin 
Bau

Institut  Cristòfol 
Despuig  /  Institut 
Joaquin Bau

Tortosa

LOT 2 - CAMARLES

Ruta 5: L'Ampolla - Roquer - Institut Camarles Institut Camarles Camarles

Ruta  6:  L'Aldea  Renfe  -  L'Aldea Estació  -  L'Aldea  Hostal  - 
Institut Camarles

Institut Camarles Camarles

Ruta  7:  L'Aldea  Hostal  -  L'Aldea  Estació  -  Horts  -  Institut 
Camarles

Institut Camarles Camarles

Ruta 8:  L'Aldea Hostal - L'Aldea Estació - Lligallos - Institut 
Camarles

Institut Camarles Camarles

Ruta 9: L'Ampolla - Institut Camarles Institut Camarles Camarles

LOT 3 - ROQUETES

Ruta 10: Benifallet - Xerta - Institut Roquetes Institut Roquetes Roquetes

Ruta 11: Paüls - Xerta - Institut Roquetes Institut Roquetes Roquetes

Ruta 12: Aldover - Raval de Cristo - Institut Roquetes Institut Roquetes Roquetes

Ruta 13: Alfara de Carles - Els Reguers - Institut Roquetes Institut Roquetes Roquetes

LOT 4 - DELTEBRE

Ruta 14: Els Muntells - Sant Jaume d'Enveja - Institut Deltebre Institut Deltebre Deltebre

Ruta 15: Sant Jaume d'Enveja - Institut Deltebre Institut Deltebre Deltebre



Segon. Facultar la Presidència del Consell per a la signatura del contracte que tindrà 
lloc un cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la data de recepció de la notificació 
d’aquest acord per part del licitadors.

Expedients àrea de Gestió Ambiental

Pròrroga contracte de serveis de redacció del projectes d’alternatives de l’EDAR 
de Tivenys

El Consell  Comarcal  del  Baix  Ebre és l’Ens Gestor  per  a l’explotació,  conservació i 
manteniment de les instal·lacions de sanejament en alta d’aigües residuals de l’Ametlla 
de Mar, de l’Ampolla, del Perelló, de Roquetes-Tortosa, de Camarles, de Marina Sant 
Jordi (Ametlla de Mar), de Benifallet, d’Alfara de Carles i de Tivenys.

En  data  22  de  març  de  2019  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Ebre  i  l’empresa 
AUDINGINTRAESA, S.A. van signar la formalització del contracte administratiu per a 
realitzar  la  redacció  del  projecte  constructiu  de  remodelació  de  l’actual  EDAR  de 
Tivenys

El tècnic de l’àrea de sanejament emet l’informe Ref. 0712019, pel qual fa constar, de 
forma detalla i exhaustiva, que  AUDINGINTRAESA no podrà executar el contracte en el 
termini de 4 mesos des de la data de signatura del contracte degut a que:
Segons el punt 3.1 del PPTP l’adjudicatari havia de verificar “l’estudi d’alternatives al  
tractament d’aigües residuals per l’assoliment dels paràmetres de qualitat” elaborat per 
PESA MEDIOAMBIENTE,  SAU  en  base  al  qual  s’havia  de  redactar  el  projecte  de 
remodelació  de  l’EDAR de  Tivenys  i  ha  detectat  a  l’inici  del  present  contracte  que 
l’estudi  d’alternatives  esmentat  no  havia  analitzat  en  profunditat  algunes  unitats 
bàsiques  del  sistema de  tractament  existent  com són  els  decantadors  secundaris  i 
l’enginyeria adjudicatària de l’encàrrec ha hagut d’elaborar un nou estudi d’alternatives.
Atès que l’estudi de modelització hidràulica elaborat per l’empresa 4Datum al febrer 
de 2019 conclou que les instal·lacions de la depuradora de Tivenys son vulnerables a 
les  inundacions  produïdes  pel  barranc  de  Valljardina  a  proposta  de  l’administració 
hidràulica AUDINGINTRAESA ha hagut de redactar un estudi

El  tècnic  proposa  que  degut  a  que  les  causes  que  motiven  l’ampliació  del  termini 
d’execució  del  contracte  no  són  imputables  a  l’empresa  redactora  del  projecte  es 
modifiqui  la  data  màxima  d’entrega  de  la  totalitat  de  les  feines  encarregades  a 
AUDINGINTRAESA, S.A. per la  redacció  del projecte constructiu de remodelació de  
l’actual EDAR DE TIVENYS, fins el 22/10/2019

Vist el detallat informe, la Comissió de Govern, per unanimitat dels prsents, adopta els 
següents ACORDS:

Primer.- Modificar la data màxima d’entrega de la totalitat de les feines encarregades a 
AUDINGINTRAESA, S.A. per la  redacció  del projecte constructiu de remodelació de  
l’actual EDAR DE TIVENYS, fins el 22/10/2019

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte



PUNT 3r. Aprovació de l’acta de la sessió

Atès que aquesta és la darrera sessió de la Comissió de Govern del mandat 2015-2019, 
els membres coneixen l’acta redactada en finalitzar la sessió i, per unanimitat aproven el 
seu contingut

I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 13.15 hores 
del mateix dia de l’inici. En prova de conformitat signa la secretària, que en dona fe del 
contingut, amb el vistiplau de la Presidenta.

SIGNAT DIGITALMENT
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