
 
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
SESSIO: 11/2018 
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre 
DIA:  19 de novembre de 2018 
HORA: 13.30 h 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta 
Elisabet Zapater Alifonso 
Ferran Cid Martí 
Roger Avinyó Martí 
Josep Felip Monclús Benet 
 
ALTRES ASSISTENTS:   
 
Enric Adell Moragrega 
Josep Codorniu Suñer 
Alfredo Ferré Fandos 
Joaquim del Pino Homes 
Kilian Franch Arques 
Carlos Serra Ventura 
 
Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent 
 
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

. CONTRACTE TRANSPORT ESCOLAR: 

 

Informe sobre recurs especial en matèria de contractació interposat per HIFE a la 
proposta d’adjudicació del LOT 5 .  

 
 

RELACIÓ SUCCINTA DEL FETS 

 

1. En la sessió de data 19 de desembre de 2016, la Comissió de Govern del Consell 

Comarcal del Baix Ebre va aprovar inicialment el plec de clàusules administratives 
particulars per a l’execució del servei de transport escolar a la comarca del Baix Ebre, 
cursos 2017-2018 amb la possibilitat de pròrroga d’un any, mitjançant procediment obert, 
subjecte a regulació harmonitzada i la corresponent licitació. 

 

2. En el marc d’aquest procediment, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del 

Baix Ebre, en sessió de data 27 de març de 2017, va acordar desistir del procediment de 
contractació atès: 
 
A) l’incompliment del termini obligatori de publicitat que marca el Reglament Europeu 
1370/2007: la manca de la publicitat exigida invalida el procediment 
 
B)  les contradiccions establertes en el plec de clàusules administratives en relació al 
compliment del RD 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport 



 
escolar i de menors: la superació del requisit de durada del trajecte fa imprescindible 
redefinir l’objecte del contracte 
 
C) la vulneració de les disposicions de l’article 87.1 del TRLCSP: l’adequació del preu a 
la realitat actual fa imprescindible definir novament el preu del contracte i el seu valor 
estimat. 
 
 

3. En data 24.06.2017 es publica en el DOUE l’anunci 2017/S119 -241417 com ANUNCI 

PREVI d’un  contracte de serveis per a la prestació del transport escolar col·lectiu a la 
comarca del Baix Ebre en vehicles de més de 9 places per als cursos 2018-2010, amb 
possibilitat de pròrroga. 
 

4. En data 27.06.2017 es publica en el DOUE l’anunci 2017/S120 -243481 com ANUNCI 

PREVI d’un  contracte de serveis per a la prestació del transport escolar col·lectiu a la 
comarca del Baix Ebre en vehicles de menys de 9 places per als cursos 2018-2010, amb 
possibilitat de pròrroga 
 

5. En data 20.03.2018, el gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre ha signat un 

contracte de serveis amb l’empresa  Col·lectiu d’Analistes Socials, SL amb CIF 
B64816838 i domicili a Via Augusta 15-5 a Sant Cugat del Vallès, l'objecte del qual és 
l’anàlisi de costos, rutes i alternatives de millora en el transport escolar i el transport 
adaptat i assistit. 
 

6. En data  08.05.2018, l’empresa Col·lectiu d’Analistes Socials, SL lliura al Consell 

Comarcal del Baix Ebre el treball encarregat de l’estudi de costos de les rutes. 
 
Un cop avaluat el document s’ha optat per adaptar els preus de les rutes al seu contingut 
i, en aquells casos que és inferior al preu actual, mantenir aquest.  
 

7. L’Associació catalana de Municipis i Comarques -ACM-  va lliurar als consell comarcal 

el document  “GUIA PER A LA REDACCIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGULEN EL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT 
ESCOLAR QUE HAN DE PRESTAR ELS CONSELLS COMARCALS”  
 
Els serveis tècnics de l’àrea d’ensenyament i els serveis jurídics de secretaria van avaluar 
el document i van proposat que la licitació es realitzés d’acord amb els plecs proposats 
per l’ACM, per la qual cosa el document aprovat per la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Baix Ebre en sessió de data 25.06.2018 està basat en aquest document. 
 
Els criteris de puntuació proposta per l’ACM es van considerar adequats a la tipologia del 
contracte i a la seva finalitat. 
 

8.  En data 25.06.2018 la Comissió de Govern va acordar; 

 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel 
servei del transport escolar a la comarca del Baix Ebre per als cursos Curs 2018-
2019 (parcial), Curs 2019-2020 íntegre i Curs 2020-2021 íntegre, convocant la seva 
licitació. 

 
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 

 



 
TERCER. Publicar l'anunci de licitació en el DOUE, DOGC i perfil de contractant amb el 
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

 
 
QUART. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en 
el perfil de contractant: 
 
— Sandra Zaragoza Vallés, que actuarà com a President de la mesa. Podrà substituir-la una 
consellera o un conseller  comarcal amb responsabilitats a l’àrea d’ensenyament 
—Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal (Secretari de la Corporació). 
—Maria Teresa Barberà Martí, Vocal (Interventor de la Corporació). 
—Eva Blanch Gisbert,  Vocal (Tècnic comarca d’ensenyament) 
—Anna Fàbregas Castelló, (funcionària de l’àrea d’ensenyament) Vocal. 
—Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 

 

9. En data 17.07.2018, es publica al DOUE l’anunci 2018/S 135-309842 de licitació del 

servei de transport escolar a la comarca del Baix Ebre. L’anunci es publica també al 
DOGC número Núm. 7668  de data  20.7.2018 i també en el perfil del contractant del 
web www.baixebre.cat  
 
 

10.  Durant el període de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 28.08.2018, es van 

presentar els següents recursos davant el TCCSP: 
 
- Recurs N-2018-218 de FECAV -FEDERACIÓ EMPRESARIAL CATALANA 
D’AUTOTRANSPORT DE VIATGERS- contra el plec de clàusules administratives 
particulars del contracte de transport escolar de la comarca del Baix Ebre 
 
- Recurs N-2018-219 de LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA contra els plecs 
de la licitació del contracte de transport escolar de la comarca del Baix Ebre 
 
- Recurs N-2018-221 de l’empresa JAIME CARRERA, SAU, contra el plec de clàusules 
administratives particulars del contracte de transport escolar de la comarca del Baix Ebre 
 
Tots tres recursos sol·licitaven la suspensió del procediment.  
 

11. Atès que el TCCSP no es va pronunciar sobre la sol·licitud de suspensió sol·licitada 

pels tres recurrents, la tramitació del procediment va continuar i es van dur a terme els 
actes següents:  
 
La data d’obertura d’ofertes havia estat fixada per al dia 30.08.2018. A les 9.00 es va 
procedir a l’obertura del sobre A. Es procedí a l’obertura del sobre electrònic i vista la 
documentació que contenia, la mesa acordà admetre tots els licitadors,  ja que 
presentaven adequadament  la declaració responsable referent a la documentació 
administrativa i de capacitat exigida per prendre part en el procediment. 
 
A les 12.00 es va procedir a l’obertura del sobre electrònic B. Van assistir a la sessió 
representants de les empreses licitadores següents: 
 

Empresa 

Jaime Carrera, SAU 

HIFE, SA 

Jocar Bus, SL 

 

http://www.baixebre.cat/


 
Es va procedir a l’obertura i lectura minuciosa i detallada de la informació continguda en 
els sobres. Cap dels assistents no van formular cap tipus de requeriment, comentari, 
al·legació o altra manifestació. 
 

12. Un cop oberta la documentació es va iniciar el procés de valoració de les ofertes. 

En el període de temps que s’estava valorant, el TCCSP es van produir els següents 
actes: 
 
a) En relació al recurs N-2018-219, l’empresa LA HISPANO DE FUENTE EN 
SEGURES, SA comunica al CCBE que en data 5 de setembre de 2018 ha presentat 
escrit davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de desistiment del recurs 
especial en matèria de contractació. La tramesa de la comunicació es produeix per seu 
electrònica el 05/09/2018 a les 18:13 
 
 
b) En relació al recurs N-2018-221, l’empresa JAIME CARRERA, SAU tramet a l’adreça 
de correu secretaria@baixebre.cat un email  per informar que ahir 3 de Setembre, vam 
procedir a desistir del recurs  especial en matèria de contractació que el passat  8 
d’Agost vam interposar contra els plecs de clàusules que regulen el transport escolar a 
la comarca del Baix Ebre amb el corresponent numero de registre 0903/463/2018. 
L’email és de data 04.09.2018 a les 13.00 hores 
 
 
c) En relació al recurs Expedient al recurs N-2018-218, presentat per FECAV, el 
TCCSP va resoldre acordar la mesura provisional consistent a suspendre el procediment 
de contractació del Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb el previst als articles 
49 i 56.3 de la LCSP i 25.1 del Reial decret 814/2015. La comunicació es rep al Consell 
Comarcal del Baix Ebre per correu electrònic en data 14.09.2018 a les 13.54 hores. 
Aquesta comunicació disposava: El Tribunal no disposa actualment de la llista definitiva de 
licitadors, per aquest motiu, se sol·licita a l’òrgan de contractació que practiqui la seva notificació 
a totes les persones interessades en el procediment. 

 
 
d) A les 14.12 hores del dia 14.09.2018 es tramet per correu electrònic a tots el licitadors 
la resolució adoptada pel TCCSP acordant la mesura provisional de suspendre el 
procediment, tal com havia sol·licitat el propi Tribunal. 
 
e) A les 14.54 hores del dia 14.09.2018 es rep un correu electrònic amb el següent 
contingut:” Em dirigeixo a vostè per a comentar-li que, per part de FECAV s’ha presentat escrit 
de renúncia/desistiment del REMC presentat.” 

 
Aquest òrgan de contractació vol deixar palès el fet que les recurrents presentin recursos 
especials contra el plec de clàusules administratives particulars i que, paradoxalment, 
els retirin un cop obertes les ofertes econòmiques. No vol qüestionar la legitimitat en la 
presentació del recurs, ni evidentment el seu contingut,  però sí el moment en que es 
produeix el desistiment, tant les empreses HIFE i Jaime Carrera, com de l’entitat FECAV. 
 

13. En data 17 de setembre de 2018, es reuneix la mesa de contractació per conèixer la 

resolució del TCCSP en relació al recurs presentats per FECAV, que disposa acordar la 
mesura provisional consistent a suspendre el procediment de contractació del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb el previst als articles 49 i 56.3 de la LCSP i 25.1 del 
Reial decret 814/2015, sense que això impliqui en cap cas entrar a valorar el fons de 
l’assumpte. 
 

mailto:secretaria@baixebre.cat


 
Atenent al contingut de la Resolució se suspengué el procediment de licitació fins que 
el Tribunal resolgués. 
 

14. En data 08.10.2018 el TCCSP tramet per correu electrònic les resolucions referents 

a les peticiones de desistiment, estimant totes elles. 
 
 

15. En data 18 d’octubre de 2018 es reuneix la Mesa de contractació per conèixer les 

resolucions esmentades i a la vista de l’aixecament de la suspensió, la Mesa de 
contractació procedeix a valorar les ofertes presentades. 
 
En el document ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ es recullen, en un sol 
document, totes les sessions de la mesa i el contingut dels actes que es van produir. 
 

16. En data 22.10.2018, la Comissió de Govern, va acordar: 

 PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta 
duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent  
 
SEGON. D’acord amb la clàusula 20.2 de PCAP, a la vista de la proposta d’adjudicació  
formulada per la Mesa, es requereix a les empreses situades com a primera en l’ordre de 
cada lot per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell 
en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació a què es fa esment a 
continuació  

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA  

A) Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social:  

 

- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es troba al corrent 
d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.  

 

- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment 
de les obligacions amb la Seguretat Social.  

 

- Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya, acreditatiu que l’empresa es troba al corrent 
de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 

A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de caràcter 
positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb 
les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP.  
 

En tot cas, l’empresa proposada per ser adjudicatària no haurà d’aportar els documents anteriors, si ha 
indicat en el DEUC que l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a través d’una base de dades 
nacional de qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi.  
 

B) Documentació acreditativa de l’habilitació professional del personal conductor que es destinarà al present 
contracte. Caldrà aportar el següents documents de cada un dels conductors adscrits:  
 

-Carnet de conduir  
-Certificat de delictes de naturalesa sexual en vigència  
-Certificat d’aptitud professional que atorga la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat  
 

C)  no procedeix 
 
D) no procedeix 

E) Dipòsit de la garantia 



 
Els licitador que hagin estat classificats en primer lloc a cada lot, han de constituir una garantia definitiva 
equivalent al 5% de l’import d’adjudicació en còmput anual d’acord amb l’article 107.1 de la LCSP. Preu 
adjudicació a efectes de garantia: preu dia x 177 dies 

Els licitadors que han quedat classificats en primer lloc en diferents lots, només cal que presentin una còpia 

de total la documentació relativa a l’empresa. 

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de 

Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un 

Estat membre de la Unió, estan exemptes de lliurar materialment aquella documentació que de manera 

fefaent i vigent consti acreditada en els esmentats Registres i siguin consultables 

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 aquest 
tema.” 

17. L’empresa HIFE i  l’empresa JOCAR BUS, SL sol·liciten accés a l’expedient. 

 
A la vista de les peticions, la presidenta va comunicar a les empreses que podien 
examinar l’expedient a les dependències de la secretaria comarcal, del 6 al 9 de 
novembre  de 9 a 14 hores 
 
 

18. En data 8 de novembre de 2018, els representats de l’empresa LA HISPANO DE 

FUENTE EN SEGURES, SA, Sra. Alex Torres Bertomeu i Luis Javier Muñoz Llasat, 
procedeixen a la consulta de l’expedient de referència , en format electrònic, a la secretaria 
del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
A la vista de l’expedient, sol·liciten el lliurament dels següents documents: 
 

Oferta de l’empresa JOCAR BUS, SL al Lot número 5 
Oferta de l’empresa AUTOCARS RAVIGO del Lot número 7 

 
En data 9 de novembre de 2018, es procedeix a la tramesa, a través de correu electrònic, 
de la documentació sol·licitada. 
 
 

19. En data 8 de novembre de 2018, el representat de l’empresa JOCAR BUS, SL, Sr. 

Oscar Pallarés acompanyat dels seus assessors,  procedeixen a la consulta de l’expedient 
de referència , en format electrònic, a la secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
A la vista de l’expedient, sol·liciten el lliurament dels següents documents: 
 

Estudi de costos 
Recurs davant el TCCSP presentat per HIFE 
Recurs davant el TCCSP presentat per FECAV 
Recurs davant el TCCSP presentat per JAIME CARRERA, SA 
Acta de les actuacions de la mesa de contractació 
Annex X i XI del sobre A presentat per HIFE 
Annex X i XI del sobre A presentat per la UTE ESCOLAR 
Annex X i XI del sobre A presentat per JAIME CARRERA, SA 
OFERTES DELS LOTS 1 a 7 presentades per les empreses, excepte la de la pròpia 
JOCAR BUS, SL 

 

En data 9 de novembre de 2018, es procedeix a la tramesa, a través de correu electrònic, 
de la documentació sol·licitada.  



 

DISPOSICIONS APLICABLES 

 
La normativa de referència en aquest expedients ha estat: 
 
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions Addicionals 
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen 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. 
— Els articles 4 a 6, 18 a 24, 27 i 48 a 64 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre Contractació Pública i per la qual es 
deroga la Directiva 2004/18/CE (d'ara endavant Directiva de Contractació). 
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de 
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 
— Les Bases d’execució del pressupost comarcal de l’exercici 2018 
 
 

MOTIVACIÓ DE LA DECISIÓ 

 
L’objecte del recurs és l’acord de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix 
Ebre de proposta de classificació de les ofertes presentades en el procediment de licitació 
del servei de transport escolar i, concretament, la proposta d’adjudicació del LOT 5  
 
L’òrgan de contractació va emetre la proposta de classificació d’acord amb la proposta 
presentada per la mesa de contractació. 
 
S’ha consultat a la mesa de contractació en relació al recurs presentat i traslladen a 
l’òrgan de contractació els següents raonaments: 
 

Respecte la disponibilitat del vehicle  

 
El plec PCAP, en relació als vehicles, disposa: 
 
CLAUSULA 3 

3.1 Aquest plec de clàusules té els següents objectius: 
 

- Determinar les condicions de solvència econòmica i financera, així com les de 
solvència tècnica i professional, que han de reunir les empreses per a ser 
adjudicatàries per a prestar el servei que es regula en aquest plec. 
- Fixar les rutes en les qual s’haurà de prestar el servei. 
- Establir les condicions tècniques dels vehicles i personal que haurà de 
prestar el servei. 
- Seleccionar les empreses adjudicatàries que prestaran el servei per cada lot en 
concret. 

 
CLAUSULA 15.1 
 
El contingut de l’ARXIU ELECTRÒNIC  B (Proposició econòmica i documentació 
tècnica subjecta a valoració de criteris objectius) haurà de ser el que figura a 
continuació, havent de presentar un Sobre B per cada lot pel qual es vulgui licitar: 
 
 
 



 
a) Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula setzena del present Plec, 
numerada i indexada. 
 
Serà imprescindible aportar, la designació del vehicle titular i del vehicle suplent , 
amb l’aportació de la següent documentació acreditativa del compliment dels requisits 
específics dels vehicles que es posen a disposició per a l’execució de les prestacions 
derivades del contracte: 
 
- Còpia del permís de circulació de cada vehicle.  
 

- Còpia de les fitxes tècniques dels vehicles titular i suplent a adscriure a la 
prestació dels serveis. El nombre de vehicles a presentar serà el necessari per 
fer el servei de cada ruta, no podrà ser superior als estrictament necessaris per 
realitzar el servei. Es permet un vehicle suplent per cada 3 rutes 
 
- Còpia de la corresponent Targeta de transport d’empresa o, si s’escau, les 
targetes de transport de cadascun dels vehicles que adscrigui al servei. 
 
- Còpia de l’assegurança de cadascun dels vehicles que adscrigui al servei, 
juntament amb el comprovant acreditatiu de la vigència. 
 
- Documentació acreditativa de disposar de cinturons de seguretat als vehicles a 
adscriure a la contracta, matriculats amb anterioritat al 20 d’octubre de 2007. 
 
- Documentació acreditativa del distintiu mediambiental dels vehicles titulars. 
 
- Documentació acreditativa de la ubicació de la cotxera o base operativa que 
disposarà l’empresa per a la prestació del servei. 
 
- Documentació acreditativa de la titulació de l’acompanyant. 

 
 

La mesa de contractació considera que la documentació aportada per JOCAR BUS, SL 
es corresponia amb la relacionada en el PCAP. L’empresa va designar un vehicle titular i 
va aportar la documentació del vehicle. Res disposa el plec respecte la titularitat del 
vehicle i la necessitat d’acreditar la relació jurídica que existeix entre l’empresa licitadora 
i la titular del vehicle sobre el qual ha presentat oferta. 
 
La mesa vol deixar constància del fet que la documentació aportada per les licitadores va 
ser avaluada d’acord amb les definicions específiques del plec de clàusules. 
 
En una circumstància semblant a la que es recorre, l’empresa HIFE va presentar 
documentació  acreditativa de la ubicació de la cotxera o base operativa mitjançant una 
aplicació informàtica que feia constar la distància, però no va presentar tampoc 
document acreditatiu de la relació jurídica que uneix l’empresa amb l’espai destinat a 
cotxera. 
 
La Mesa va considerar que el plec només disposava acreditar la ubicació i no la 
titularitat, propietat o possessió de l’espai.  
 
En el mateix sentit es va realitzar l’avaluació de la disponibilitat del vehicle 
 
 
 
 



 
 

Respecte la indefensió per manca d’accés a l’expedient 

 
L’òrgan de contractació vol fer constar que per una errada administrativa, de 
funcionament de registre, totalment involuntària, no van conèixer la petició de HIFE 
presentada en data 13.09.2018 
 
Igualment vol deixar palès el fet que no han tingut, en cap moment, la voluntat d’entorpir 
l’accés a la documentació; és més, quan es va conèixer la segon petició, la Presidenta 
del Consell va respondre de forma immediata atorgant un període de temps i horari 
suficientment ampli com per a que l’empresa pogués accedir amb garanties. 
 
 Es vol fer notar, però, que en el moment de presentar la petició tot just al dia següent es 
produeix la suspensió del procediment i no es produeix cap acte administratiu fins 
l’aixecament de la suspensió i la corresponent proposat d’adjudicació que ara ha 
recorregut. 
 
La indefensió l’hem de circumscriure a la  situació en la qual es troba la part interessada 
en un procediment administratiu quan se li neguen o limiten, il·legalment, els mitjans de 
defensa davant l'Administració pública. 
 
En cap cas s’ha produït aquest fet en el marc d’aquest procediment. 
 
L’empresa HIFE va accedir a tot l’expedient en data 9 de novembre de 2018 i va obtenir 
la còpia de tots els documents sol·licitats, tal com es recull en l’expedient. 
 

Respecte la parquetat de les actes 

 
La Mesa de contractació fa constar que totes les actuacions es recullen en un sol 
document i que reflecteixen les circumstàncies i les valoracions que s’han produït. 
 
A l’òrgan de contractació li sobta aquesta afirmació per part de la recurrent pel fet que no 
val sol·licitar còpia de l’acta quan va accedir a l’expedient administratiu i,, per tant, 
desconeix el contingut del document. 
 
 
 

Suspensió del procediment 

 
La Mesa de contractació  ha proposat a l’òrgan de contractació que atengui la petició de 
l’empresa recurrent i acordi la suspensió del procediment fins que el TCCSP resolgui el 
recurs, per la qual cosa aquesta Comissió de Govern passarà a adoptar aquest acord. 
 
 
 
  



 
Proposta d’adjudicació de la resta de lots 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  

Tipus de contracte: Serveis 

Objecte del contracte: prestació del servei de transport escolar de la comarca del Baix Ebre. 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV:  

- 60100000-9 Serveis de transport per carretera 

- 60112000-6 Serveis de transport per la via pública 

- 60130000-8 Serveis especials de transport de passatgers per carretera 

 

Durada de l'execució:  

durada inicial de 3 cursos escolars,  prorrogable per curs 

escolar fins a un màxim de 2 pròrrogues. 
  

Durada màxima: Fins l’acabament del 

curs 2022-2023 

 
La Comissió de Govern, òrgan de contractació, en data 22 d’octubre de 2018, adoptar 
els següents ACORDS: 

“PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la 
proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent 
ordre decreixent: 

 

LOT ORDRE EMPRESA PUNTUACIÓ 

1 
 

1 HIFE 93,50 

2 
 

1 UTE ESCOLAR 2018 87,00 

3 
 

1 HIFE 91,00 

4 
 

1 HIFE 92,00 

5 1 JOCAR BUS, SL 94,00 

 2 HIFE 93,42 

6 1 JAIME CARRERA, SA 91,33 

 2 JOCAR BUS, SL 79,19 

7 1 UTE ESCOLAR 2018 86,75 

 2 AUTOCARS RAVIGO 82,40 

8 
 

1 TDE TAXI, SL 72,57 

 

 
SEGON. D’acord amb la clàusula 20.2 de PCAP, a la vista de la proposta 
d’adjudicació formulada per la Mesa, es requereix a les empreses situades com a 
primera en l’ordre de cada lot per a què, dins del termini de deu dies hàbils a 
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació a què es fa esment a continuació  



 
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA  

A) Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment 
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:  

 

- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes 
de naturalesa tributària amb l’Estat.  

 

- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  

 

- Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya, acreditatiu que 
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya.  
 

A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica 
o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb 
la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 
del RGLCAP.  
 

En tot cas, l’empresa proposada per ser adjudicatària no haurà d’aportar els 
documents anteriors, si ha indicat en el DEUC que l’òrgan de contractació pot 
obtenir-los directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat 
de la unió de consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi.  
 

B) Documentació acreditativa de l’habilitació professional del personal conductor 
que es destinarà al present contracte. Caldrà aportar el següents documents de 
cada un dels conductors adscrits:  
 

-Carnet de conduir  
-Certificat de delictes de naturalesa sexual en vigència  
-Certificat d’aptitud professional que atorga la Direcció General de Transports i 
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat  
 

C)  no procedeix 
 
D) no procedeix 

E) Dipòsit de la garantia 

Els licitador que hagin estat classificats en primer lloc a cada lot, han de constituir 
una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació en còmput anual 
d’acord amb l’article 107.1 de la LCSP. Preu adjudicació a efectes de garantia: 
preu dia x 177 dies 

Els licitadors que han quedat classificats en primer lloc en diferents lots, només 

cal que presentin una còpia de total la documentació relativa a l’empresa. 

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o 

en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) 

o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió, estan 



 
exemptes de lliurar materialment aquella documentació que de manera fefaent i 

vigent consti acreditada en els esmentats Registres i siguin consultables 

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 aquest tema.” 

 
En data dia 19 de novembre, es reuneix la Mesa de contractació per tal d’avaluar la 
documentació aportada per les empreses licitadores i que han estat requerides i emetre 
Informe-proposta i donar trasllat a la Comissió de Govern, com a òrgan de contractació, 
per resoldre. 
 
D’altra banda, la Mesa també avalua el contingut del recurs especial en matèria de 
contractació interposat per l’empresa LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES contra 
l’acord de la Comissió de Govern de data 22.10.2018, de proposta de classificació 
d’ofertes 
 
Respecte la documentació aportada per les empreses, la Mesa emet el següent informe-
proposta 
 
 

LOT EMPRESA DOCUMENTACIÓ 

1 
 

HIFE Documentació correcta 
Garantia dipositada 

2 
 

UTE ESCOLAR 2018 Documentació correcta 
Garantia dipositada 

3 
 

HIFE Documentació correcta 
Garantia dipositada 

4 
 

HIFE Documentació correcta 
Garantia dipositada 

5 JOCAR BUS, SL Documentació correcta 
Garantia dipositada 

6 JAIME CARRERA, SA Documentació correcta 
Garantia NO dipositada 

7 UTE ESCOLAR 2018 Documentació correcta 
Garantia dipositada 

8 
 

TDE TAXI, SL Documentació correcta 
Garantia dipositada 

 
Respecte el LOT 6, NO CONSTA que l’empresa JAIME CARRERA, SA hagi dipositat la 
garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació en còmput anual d’acord 
amb l’article 107.1 de la LCSP. Preu adjudicació a efectes de garantia: preu dia x 177 
dies, tal com estableix la normativa vigent, el plec de clàusules i específicament es fa 
constar en la notificació de l’acord de data 22.10.2018. 
 
L’article 109 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, por 
la que se 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, disposa:  
 
 
 

 



 
“El licitador que hagués presentat la millor oferta de conformitat amb el que disposa 
l'article 145 ha d'acreditar en el termini assenyalat a l'apartat 2 de l'article 150, la 
constitució de la garantia definitiva. Si no es compleix aquest requisit per causes a ell 
imputables, l'Administració no efectuarà l'adjudicació al seu favor, i és aplicable el 
que disposa el penúltim paràgraf de l’apartat 2 de l’article 150.” 

 
 
L'article 150.2 -penúltim paràgraf-  disposa: 
 

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li el import 
del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, 
que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s'hagués constituït, 
sense perjudici del que estableix la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71 

 
A la vista d’aquestes disposicions, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació: 
 
Primer. Adjudicar els següents lots a les corresponents empreses: 
 

LOT EMPRESA 

1 HIFE 

2 UTE ESCOLAR 2018 

3 HIFE 

4 HIFE 

5 JOCAR BUS, SL 

7 UTE ESCOLAR 2018 

8 TDE TAXI, SL 

 
Segon. Respecte el LOT 6, s’entén que el licitador JAIME CARRERA, SA ha retirat la 
seva oferta, conseqüentment, es procedeix a exigir-li l import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, xifrant-se aquesta 
penalitat en 13.440,62  €. 
 
El plec de clàusules, en la clàusula 5.2 disposa que el pressupost base de licitació, que 
s’estima en 4.413.488,58 €, és el  valor  màxim dels contractes durant el període inicial 
de tres cursos escolars, el qual aquest és indiscutible i no admet cap prova 
d’insuficiència. Atès que el contracte es licita per LOTS, el pressupost base de licitació 
del LOT 6 és 448.020,63, l‘import de la penalitat se xifra en 13.440,62 €. 
 
L’article 150, últim paràgraf, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre disposa que en aquest 
supòsit, se procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre 
en que hagin quedat classificades les ofertes. Conseqüentment, es sol·licita al licitador 
JOCAR BUS, SL, la següent document relacionada amb el LOT 6: 
 

A) Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment 
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social: JA APROTAT EN ALTRES 
LOTS – NO CAL TORNAR A PORTAR 

 

B) Documentació acreditativa de l’habilitació professional del personal conductor 
que es destinarà al present contracte. Caldrà aportar el següents documents de 
cada un dels conductors adscrits:  
 

 

 



 
-Carnet de conduir  
-Certificat de delictes de naturalesa sexual en vigència  
-Certificat d’aptitud professional que atorga la Direcció General de Transports i 
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat  
 

C)  no procedeix 
 
D) no procedeix 

E) Dipòsit de la garantia 

Ha de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació 
en còmput anual d’acord amb l’article 107.1 de la LCSP. Preu adjudicació a efectes 
de garantia: preu dia x 177 dies 

 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació, la Comissió de Govern, per 
unanimitat dels membres presents, 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, a la vista del recurs presentats per l’empresa LA HISPANO 
DE FUENTE EN SEGURES, vista la petició de suspensió de l’adjudicació,  la Mesa de 
contractació  ha proposat a l’òrgan de contractació que atengui la petició de l’empresa 
recurrent per tal d’evitar perjudicis econòmics de difícil reparació per la qual cosa s’acorda 
la SUSPENSIÓ de l’adjudicació del LOT 5 fins que es produeixi el pronunciament del 
TCCSP respecte el recurs presentat.. 
 
 
Tercer. Respecte el LOT 6, atès que no s’ha presentat la garantia definitiva per part del 
licitador requerit, s’entén que el licitador JAIME CARRERA, SA ha retirat la seva oferta, 
conseqüentment, es procedeix a exigir-li l import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. 
 
El plec de clàusules, en la clàusula 5.2 disposa que el pressupost base de licitació, que 
s’estima en 4.413.488,58 €, és el  valor  màxim dels contractes durant el període inicial 
de tres cursos escolars, el qual aquest és indiscutible i no admet cap prova 
d’insuficiència. Atès que el contracte es licita per LOTS, el pressupost base de licitació 
del LOT 6 és 448.020,63, l‘import de la penalitat se xifra en 13.440,62 €. 
 



 
L’article 150, últim paràgraf, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre disposa que en aquest 
supòsit, se procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre 
en que hagin quedat classificades les ofertes.  
 
Conseqüentment, es sol·licita al licitador JOCAR BUS, SL, la següent document 
relacionada amb el LOT 6: 
 

A) Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment 
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social: JA APROTAT EN ALTRES 
LOTS – NO CAL TORNAR A PORTAR 

 

B) Documentació acreditativa de l’habilitació professional del personal conductor 
que es destinarà al present contracte. Caldrà aportar el següents documents de 
cada un dels conductors adscrits:  
 

-Carnet de conduir  
-Certificat de delictes de naturalesa sexual en vigència  
-Certificat d’aptitud professional que atorga la Direcció General de Transports i 
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat  
 

C)  no procedeix 
 
D) no procedeix 

E) Dipòsit de la garantia 

Ha de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació 
en còmput anual d’acord amb l’article 107.1 de la LCSP. Preu adjudicació a efectes 
de garantia: preu dia x 177 dies 

 

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 
 
 
 
 
 



 

CONTRACTES D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE SANEJAMENT 

 
Proposta de classificació d’ofertes 

 
Expedient núm.: 1802/2018 
Procediment: CONTRACTE DE SERVEIS - Estudi d'alternatives del sanejament 
zona nord i nucli Almadrava - SANEJAMENT L'AMETLLA DE MAR 
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

 

Tipus de contracte: Serveis 

Objecte del contracte:. Estudi d'alternatives del sanejament zona nord i nucli 
Almadrava - SANEJAMENT L'AMETLLA DE MAR 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 71335000-5 

Valor estimat del contracte: 54.000,00 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 54.000,00 € IVA%: 11.340,00 € 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 65.340,00 € 

Durada de l'execució: SIS (6) MESOS, començant a 
comptar des de la data de la signatura del contracte 

 

 
 

A la vista de l'expedient de contractació tramitat: 
 

Document Data 

Resolució de l'òrgan de contractació. Inici i aprovació 
de plecs 

24 de setembre de 2018 

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 
«A» 

31 d’octubre de 2018 

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 
«B 

31 d’octubre de 2018 
 

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 
«C» i proposta d'adjudicació 

12 de novembre de 2018 
 

 
La Mesa emet la següent valoració: 
  



 

EMPRESES LICITADORES 

DOCMENTACIÓ SOTMESA A JUDICI DE VALOR (SOBRE B) 

A.1 
Coneixement 
de l'escenari 
de l’estudi a 

redactar 
 

Punts [0 – 
12] 

A.2 
Planificació 
dels treballs 

i 
metodologia 

de treball 
 

Punts [0 – 
15] 

A.3 
Organització 

de l'equip 
redactor de 

l’estudi 
 

Punts [0 – 
13] 

PUNTUACIÓ 
TÈCNICA 
TOTAL 

ORDRE 

ALBACAR ENGINYERS, SLP 6,00 8,25 8,00 22,25 5 

AQUATEC, S.A.U. 12,00 14,25 11,75 38,00 1 

AUDINGINTRAESA, S.A. 10,25 11,25 8,50 30,00 2 

GPO, ING. Y ARQ., S.L.U. 6,00 10,25 9,25 25,50 4 

UTE CIG - TENGI 7,75 12,00 6,75 26,50 3 

 
 
 

 
De les 5 ofertes tècniques presentades, l’empresa ALBACAR ENGINYERS, SLP no ha 
superat la puntuació mínima requerida pel Plec de Clàusules Administratives Particulars 
de 25 punts, per la qual cosa no passa a l’obertura i valoració de la proposta econòmica 
i de criteris objectius. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vista la proposta de la Mesa de 
contractació, aquesta Comissió de Govern, per unanimitat del membres presents, 
ACORDA: 

 
PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta 
duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre 
decreixent: 
 

EMPRESA LICITADORA 

Valoració 
documentació la 
ponderació de la 
qual depèn d'un 
judici de valor 

Valoració 
documentació 

quantificable de 
forma automàtica 

VALORACIÓ 
TOTAL 

AQUATEC, S.A.U. 38,00 52,98            90,98    

AUDINGINTRAESA, S.A. 30,00 54,00            84,00    

GPO, ING. Y ARQ., S.L.U. 25,50 36,69            62,19    

UTE CIG - TENGI 26,50 47,43            73,93    

 
 

EMPRESA LICITADORA 
Preu ofertat 
(sense IVA) 

Valoració 
proposició 
econòmica 

 
Relació de 
projectes 
adjudicats 

Valoració 
projectes 
adjudicats 

 
Valoració 

documentació 
quantificable de 

forma automàtica  

AQUATEC, S.A.U. 41.040,00 €           48,98    6  4,00 52,98 

AUDINGINTRAESA, S.A. 40.770,00 €           50,00    6  4,00 54,00 

GPO, ING. Y ARQ., S.L.U. 44.820,00 €           34,69    4 2,00 36,69 

UTE CIG - TENGI 41.715,00 €           46,43    2  1,00 47,43 



 
SEGON. Requerir a AQUATEC, S.A.U. licitador que ha presentat la millor oferta, 
perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què 
hagués rebut el requeriment, present la documentació justificativa de les circumstàncies 
a les quals es refereixen les lletres a) a c) de l'apartat 1 de l'article 140 de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, si no s'hagués aportat amb 
anterioritat, 
 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA  

A) Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social:  

 

- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de 
naturalesa tributària amb l’Estat.  

 

- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent 
en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  

 

- Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya, acreditatiu que l’empresa 
es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o 
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la 
Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del 
RGLCAP.  
 

En tot cas, l’empresa proposada per ser adjudicatària no haurà d’aportar els documents 
anteriors, si ha indicat en el DEUC que l’òrgan de contractació pot obtenir-los 
directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de 
consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi.  
 

B) Documentació acreditativa de la capacitat: escriptura de constitució i poders 
suficients de qui signa la proposta. 
 

C) Constituir una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, que es 
concreta en 2.052,00 € 

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una 

llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió, estan exemptes de 

lliurar materialment aquella documentació que de manera fefaent i vigent consti 

acreditada en els esmentats Registres i siguin consultables 

 
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta i 
es doni trasllat a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per resoldre sobre 
aquest tema i realitzar l’adjudicació corresponent, si s’escau. 

 
QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de 
la despesa. 

 



 
 
Expedient núm.: 1817/2018 
Procediment: CONTRACTE DE SERVEIS - Estudi d'alternatives sobre l’ampliació 
de l’EDAR de Deltebre i millores del sanejament del municipi 

 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

 

Tipus de contracte: Serveis 

Objecte del contracte: Estudi d'alternatives sobre l’ampliació de l’EDAR de Deltebre i 
millores del sanejament del municipi 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 71335000-5 

Valor estimat del contracte:  45.000,00 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 45.000,00 €  IVA%: 9.450,00 € 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 54.450,00 € 

Durada de l'execució: SIS (6) MESOS, començant a 
comptar des de la data de la signatura del contracte 

 

 
 

A la vista de l'expedient de contractació tramitat: 
 

Document Data 

Resolució de l'òrgan de contractació. Inici i aprovació 
de plecs 

24 de setembre de 2018 

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 
«A» 

31 d’octubre de 2018 

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 
«B 

31 d’octubre de 2018 
 

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 
«C» i proposta d'adjudicació 

12 de novembre de 2018 
 

 
La Mesa emet la següent valoració: 
 
 

EMPRESES LICITADORES 

DOCMENTACIÓ SOTMESA A JUDICI DE VALOR (SOBRE B) 

A.1 
Coneixement 
de l'escenari 
de l’estudi a 

redactar 
 

Punts [0 – 12] 

A.2 
Planificació 

dels treballs i 
metodologia 

de treball 
 

Punts [0 – 15] 

A.3 
Organització 

de l'equip 
redactor de 

l’estudi 
 

Punts [0 – 13] 

PUNTUACIÓ 
TÈCNICA 
TOTAL 

ORDRE 

ALBACAR ENGINYERS, SLP 7,25 10,50 10,00 27,75 5 

AQUATEC, PROYECTOS 
PARA EL SECTOR DEL 
AGUA, S.A.U. 

12,00 13,50 11,75 37,25 1 

AUDINGINTRAESA, S.A. 8,50 12,00 9,50 30,00 2 

DOPEC, S.L. 9,00 10,75 9,00 28,75 4 

GPO INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA, S.L.U. 

7,25 9,50 8,50 25,25 6 

UTE CIG - TENGI 9,00 12,50 7,50 29,00 3 



 
 
Les 6 ofertes tècniques presentades han superat la puntuació mínima requerida pel Plec 
de Clàusules Administratives Particulars de 25 punts. 

 
Examinada la documentació que l'acompanya, vista la proposta de la Mesa de 
contractació, aquesta Comissió de Govern, per unanimitat del membres presents, 
ACORDA: 

 
PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta 
duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre 
decreixent: 

EMPRESA LICITADORA 

Valoració 
documentació la 
ponderació de la 
qual depèn d'un 
judici de valor 

Valoració 
documentació 

quantificable de 
forma automàtica 

VALORACIÓ 
TOTAL 

AQUATEC, S.A.U.         37,25    48,67            85,92    

AUDINGINTRAESA, S.A.         30,00    50,83            80,83    

DOPEC, S.L.         28,75    52,33            81,08    

ALBACAR ENGINYERS, SLP         27,75    50,00            77,75    

UTE CIG - TENGI         29,00    38,92            67,92    

GPO S.L.U.         25,25    29,33            54,58    

 
 

SEGON. Requerir a AQUATEC, S.A.U. licitador que ha presentat la millor oferta, 
perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què 
hagués rebut el requeriment, present la documentació justificativa de les circumstàncies 
a les quals es refereixen les lletres a) a c) de l'apartat 1 de l'article 140 de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, si no s'hagués aportat amb 
anterioritat, 
 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA  

A) Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social:  

 

- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de 
naturalesa tributària amb l’Estat.  

 

EMPRESA LICITADORA 
Preu ofertat 
(sense IVA) 

Valoració 
proposició 
econòmica 

 
Relació de 
projectes 
adjudicats 

Valoració 
projectes 
adjudicats 

 
Valoració 

documentació 
quantificable de 

forma automàtica  

ALBACAR SLP          31.500,00 €            50,00    0                      -      50,00 

AQUATEC, , S.A.U.          33.750,00 €            41,67    9                 7,00    48,67 

AUDINGINTRAESA, S.A.          33.975,00 €            40,83    12               10,00    50,83 

DOPEC, S.L.          31.950,00 €            48,33    8                 4,00    52,33 

GPO, S.L.U.          37.350,00 €            28,33    2                 1,00    29,33 

UTE CIG - TENGI          34.762,50 €            37,92    1                 1,00    38,92 



 
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent 
en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  

 

- Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya, acreditatiu que l’empresa 
es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o 
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la 
Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del 
RGLCAP.  
 

En tot cas, l’empresa proposada per ser adjudicatària no haurà d’aportar els documents 
anteriors, si ha indicat en el DEUC que l’òrgan de contractació pot obtenir-los 
directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de 
consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi.  
 

B) Documentació acreditativa de la capacitat: escriptura de constitució i poders 
suficients de qui signa la proposta. 
 

C) Constituir una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, que es 
concreta en  1.687,50 € 

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una 

llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió, estan exemptes de 

lliurar materialment aquella documentació que de manera fefaent i vigent consti 

acreditada en els esmentats Registres i siguin consultables 

 
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta i 
es doni trasllat a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per resoldre sobre 
aquest tema i realitzar l’adjudicació corresponent, si s’escau. 

 
QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de 
la despesa. 
 
 

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 

En data 23 de març de 2018, el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar les 
bases específiques per l’atorgament de subvencions dirigides a l’impuls de projectes i 
activitats d’interès públic i/o d’utilitat social d’àmbit comarcal. Les Bases es van publicar 
al BOPT. núm. 70 de data 11 d’abril de 2018.  

Atès que el punt 13.5 de les bases que regeixen la convocatòria estableix que l’òrgan 
de resolució  de les subvencions serà la Comissió de Govern previ informe d’avaluació 
de l’Àrea de Governació i d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer l’avaluació de les sol·licituds proposada per 
l’òrgan col·legiat integrat per un representant de l’àrea de Governació i un altre de l’àrea 
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels consellers presents, la 
comissió de govern del consell Comarcal adopta els següents ACORDS:  
 



 
Primer.- Resoldre favorablement les sol·licituds de subvenció comarcal per a l’exercici 
2018 (2n període) presentades per les següents entitats/associacions i atorgar un ajut 
amb l’import que s’especifica:   
 

Entitat / Associació Projecte 
Criteri 
valorat Puntuació 

Subvenció 
atorgada 

 
 
 
1- 
AMPA. Institut Joaquim Bau  
Tortosa 

 
Edició anuari curs 2017/18 
 
PUNTS: 21 
AMBIT TERRITORIAL:1.0 
TOTAL PUNTS:21 

1  

  21X12 
252,00€ 

2 1 

3 5 

4  

5 15 

6  

7  

 

Entitat / Associació Projecte 
Criteri 
valorat Puntuació 

Subvenció 
atorgada 

 
 
 
2- 
Ajuntament d’Alfara de 
Carles 

 
Cursa Panxampla 
 
PUNTS: 25 
AMBIT TERRITORIAL:1.5 
TOTAL PUNTS: 37.5 

1  

  37.5X12 
450,00€ 

2 1 

3 5 

4  

5 15 

6  

7  

 
 
 
Segon- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el 
termini d’un mes, comptat a partir del dia següents al de la notificació o al de la publicació 
a la seu electrònica de la resolució. 
 
Tercer- D’acord amb el que preveuen les Bases, caldrà lliurar al Consell Comarcal la 
documentació justificativa de les despeses subvencionades, així com, la memòria 
detallada de l’activitat o projecte abans del 15 de desembre. 
 
Si la realització de l’activitat i la despesa efectuada no es  realitzar en el termini esmentat, 
es considerà que el beneficiari renuncia a l’ajut atorgat, sense cap tràmit de reclamació 
ni recordatori i es procedirà al tancament de l’expedient.  
 
Quart- Notificar el present acord al beneficiari. 
 
 

AVALUACIÓ DE LA SITUACIO JURÍDICA ACTUAL DELS MENJADORS ESCOLARS 

 
El Consell Comarcal d’ensenyament, Sr. Josep Codorniu planteja als assistents la 
situació actual dels menjadors escolars en relació al vincle existent entre el Consell 
Comarcal, ens amb competències delegades per la generalitat per a la seva gestió, i les 
diferents tipologies d’entitats que gestionen els menjadors i, paral·lelament, el 
compliment de la normativa sobre contractes del sector públic per part de les entitats 
gestores. 
 
 
 



 
Informa també que des del Govern autonòmic s’està treballant en la redacció d’un nou 
decret que regularà el funcionament dels menjadors i que preveurà aquestes 
circumstàncies, però independentment de l’aprovació d’aquesta norma és 
imprescindible iniciar una regularització per part d’aquesta administració. 
 
 
I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta aixeca la sessió, sent 14.00 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,                                                                             La Presidenta,                       
 
 


