
 
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
SESSIO: 14/2018 
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre 
DIA:  28 de desembre de 2018 
HORA: 12.00 h 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta 
Daniel Andreu Falcó 
Ferran Cid Martí 
Roger Avinyó Martí 
Josep Felip Monclús Benet 
 
ALTRES ASSISTENTS:   
 
Enric Adell Moragrega 
Joan Antoni Navarro Serra 
Josep Codorniu Suñer 
Teresa Moreso Gisbert 
Alfredo Ferré Fandos 
Joaquim del Pino Homes 
Mayte Puell Garcia 
Kilian Franch Arques 
 
Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent 
 
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
PUNT 1r.  Assumptes de Comissió de Govern: 
 
 

Expedients de contractació de l’àrea d’ensenyament 

 
Contracte transport escolar: presentació de recurs al TCCSP per part de JOCAR 
BUS, SL contra adjudicació de lots 1, 2, 3 i 4 – SUSPENSIÓ 

 
 
La Comissió de Govern, òrgan de contractació, en data 19 de novembre de 2018, va 
adoptar els següents ACORDS: 

 
Primer. Adjudicar els següents LOTS ..... 
 

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, ... s’acorda la SUSPENSIÓ de l’adjudicació del LOT 5 fins que es 
produeixi el pronunciament del TCCSP respecte el recurs presentat.. 
 
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 técnica 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 

 
 
En data 28.12.2018, l’empresa JOCAR BUS, SL ha traslladat 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. 
 
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.  
 
Per tot l’exposat, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta 
els següents ACORDS: 
 
Primer. 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. 
 
Segon. Notificar aquest acord a les empreses licitadores. 
 

 

Expedients de contractació de l’àrea de gestió ambiental 

 
 
Contracte serveis amb DOPEC per a redacció projecte EDAR Aldover-Xerta: 
Pròrroga i Modificació condicions de facturació 

 
 
1. L’any 2017 es va signar CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS 
NUCLIS D’ALDOVER (TM ALDOVER) I XERTA (TM XERTA)». CV17000184.  L’import 
màxim a finançar per l’ACA per a la redacció de l’estudi és de 65.000,00 € (IVA exclòs). 
 
 



 
2. En data 24/01/2018 el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’empresa DOPEC SL van 
signar la formalització del contracte administratiu per a realitzar la redacció del projecte 
constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM 
Xerta). 
 
3. En el contracte es va acordar que l’empresa DOPEC, SL executarà el contracte per 
realitzar la redacció del projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover 
(TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta). L’actuació es desenvoluparà amb estricta subjecció 
a la seva oferta tècnica i econòmica, als plecs de clàusules administratives i tècniques i 
a les directrius dels tècnics comarcals adscrits al contracte. El termini d’execució era de  
6 mesos 
 
4. La Comissió de Govern, a la vista de la petició de l’empresa i de l’informe tècnic 
corresponent, en sessió de data 23.07.2018 va acordar modificar  la data màxima 
d’entrega de la totalitat de les feines encarregades a DOPEC SL per la REDACCIÓ DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS NUCLIS 
D’ALDOVER (TM ALDOVER) I DE XERTA (TM XERTA), fins el 09/11/2018.  
 
5.  Els serveis tècnics de COPATE (ens instrumental que gestiona les competències en 
matèria de sanejament) informen sobre la impossibilitat de donar compliment a aquest 
termini per causes totalment alienes a l’empresa. Concretament, la redacció d’aquest 
projecte, actualment està a l’espera de les gestions que s’estan fent des del Consell i 
els Ajuntaments d’Aldover i Xerta amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per 
resoldre la problemàtica de la complexitat per la localització de l’emplaçament degut a 
que la depuradora és comú als dos nuclis urbans, la situació d’inundabilitat de la zona 
escollida i a les dificultats d’efectuar les campanyes de mostreig, que no depenen 
directament de l’empresa especialista, sinó de tercers, com és l’autorització del traçat 
dels col·lectors de l’afluent i efluent pel camí de servei de la Comunitat General de 
Regants del Canal de dreta de l’Ebre que condiciona els treballs de topografia i 
geotècnia bàsics per avançar en la redacció del projecte . 
 
 
6. Aquesta dificultat externa a les pròpies decisions i a la pròpia operativa de l’empresa, 
fa impossible el lliurament dels documents contractats i en el termini que s’havia 
establert per a un calendari sense dificultats afegides. La impossibilitat de lliurament 
provoca també la impossibilitat de facturació d’un treballs que, en realitat, sí que s’han 
realitzat però no s’han pogut materialitzar. 
 
7. La clàusula 29a del Plec de clàusules administratives que regeixen el contracte 
disposa: 
 

29.1 Una vegada perfet el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir 
modificacions per raons d’interès públic, les quals seran obligatòries pel contractista.  
... 
29.2... 
 
29.3 Les modificacions del contracte no poden ser substancials i s’han de limitar a 
introduir les variacions estrictament indispensables per donar resposta a la causa 
objectiva que motiva la modificació.  
Es considera que una modificació del contracte és substancial quan tingui com a 
resultat un contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni 
alguna de les condicions següents: que la modificació introdueixi condicions que, en 
cas d'haver figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la 
selecció de candidats diferents dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una 
oferta diferent a l'acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el 



 
procediment de contractació; que la modificació alteri l'equilibri econòmic del 
contracte en benefici del contractista d'una manera no prevista al contracte inicial; 
que la modificació ampliï de forma important l'àmbit del contracte; i que l’empresa 
contractista sigui substituïda en circumstàncies diferents de les previstes en aquesta 
clàusula. 

 
8. La clàusula 10a del Plec de prescripcions tècniques disposa: 
 

L’abonament dels treballs realitzats pel Consultor es farà mitjançant tres 
certificacions degudament conformades pel Director del projecte. Es compliran els 
següents terminis de pagament. 
1a certificació: 
-80% dels treballs previs en el moment del lliurament del document provisional. 

 
2a certificació: 
-80% del projecte constructiu en el moment de lliurament de l’exemplar provisional. 

 
3a certificació: 
-20% dels treballs previs en el moment de la recepció i validació de l’exemplar 

definitiu del projecte constructiu. 
-20% del projecte constructiu en el moment de la recepció i validació de l’exemplar 

definitiu del projecte constructiu. 
 

 
 
9. Les propostes de modificar el ermini de lliurament i les condicions de pagament dels 
treballs se substenten en la impossibilitat de l’empresa adjudicatària de donar 
compliment per causes totalment alienes a la seva praxis professional. 
 
La necessitat de disposar d’aquest document tècnic suposa un interès públic que 
referma la necessitat d’adaptar el contracte a la realitat sobrevinguda. 
 
D’una banda, la proposta de modificació del termini de lliurament per causes totalment 
alienes a l’empresa no implica, en cap cas, modificació substancial de les condicions del 
contracte.  
 
D’altra banda, la modificació de les condicions d’abonament dels treballs,  a causa de la 
impossibilitat no atribuïble a l’empresa, tampoc comporta cap tipus de modificació 
substancial. 
 
Per tot l’exposat, la Comissió de Govern del Consell Coamrcal del baix ebre, per 
unanimitat dels membres presents adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Procedir a la modificació no substancial del contracte signat en data 24/01/2018 
entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’empresa DOPEC SL per a realitzar la redacció 
del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i 
de Xerta (TM Xerta), en els següents termes: 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ – NOU REDACTAT 
 

C.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
El termini d’execució del contracte és de 6 (sis) mesos, a comptar a partir de la data que 
es disposi de les autoritzacions corresponents per a la ubicació de tots els elements del 
projecte 
 



 
ABONAMENT DELS TREBALLS - NOU REDACTAT 
 
L’abonament dels treballs realitzats pel Consultor es farà mitjançant les certificacions 
degudament conformades pel Director del projecte. Es compliran els següents terminis 
de pagament. 
 
1a certificació: 
-80% dels treballs previs en el moment del lliurament del document provisional. 
 
2a certificació (part 1): 
-50% del projecte constructiu en el moment de lliurament de l’exemplar provisional  
Del document núm.1 Memòria i Annexes. Han de presentar la Memòria i més del 50% 
dels Annexes detallats al punt 4 del PPTP. 
 
2a certificació (part 2): 
-30% del projecte constructiu en el moment de lliurament de l’exemplar provisional  
Han de presentar la resta de documentació de l'estructura especificada al punt 4 del 
PPTP 
 
3a certificació: 
-20% dels treballs previs en el moment de la recepció i validació de l’exemplar definitiu 
del projecte constructiu. 
 
-20% del projecte constructiu en el moment de la recepció i validació de l’exemplar 
definitiu del projecte constructiu. 
 
 
Tercer. S’acorda no imposar penalitzacions a l’empresa adjudicatària per no concórrer 
circumstàncies que li siguin imputables  
 
 
 
Contracte serveis estudi sanejament Ametlla de Mar: adjudicació a AQUATEC 

 
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 

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 



 
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, la Comissió de Govern, en data 19.11.2018, per unanimitat del membres 
presents, va acordar classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la 
proposta duta a terme per la Mesa de Contractació i 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 prevista al plec i constituir una garantia definitiva equivalent al 5% de 
l’import d’adjudicació, que es concreta en 2.052,00 €. 
 
En data 19.12.2018 l’empresa AQUATEC, S.A.U presenta la documentació i garantia 
requerida. 
 
A la vista d’aquests antecedents, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres 
presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Adjudicar el contracte de serveis per la realització de l’”Estudi d'alternatives del 
sanejament zona nord i nucli Almadrava - SANEJAMENT L'AMETLLA DE MAR” a 
l’empresa AQUATEC, S.A.U. per l’import de 41.040,00 € més IVA. 
 
Segon.  Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies. 

 
Tercer. Designar com a responsable del contracte l’àrea tècnica de sanejament de 
COPATE  
 
Quart. Notificar l'adjudicació a tots els licitadors, i citar els adjudicataris  per a la 
signatura del corresponent contracte. 
 
Cinquè. Facultar la Presidenta del Consell per a la signatura del contracte i de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord 
 
 
Contracte serveis estudi sanejament Deltebre: adjudicació a AQUATEC 

 
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 

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 



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

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    

 
Examinada la documentació que l'acompanya, vista la proposta de la Mesa de 
contractació, la Comissió de Govern, en data 19.11.2018, per unanimitat del membres 
presents, va acordar classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la 
proposta duta a terme per la Mesa de Contractació i 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 prevista al plec i constituir una garantia definitiva equivalent al 5% de 
l’import d’adjudicació, que es concreta en 2.052,00 €. 
 
En data 19.12.2018 l’empresa AQUATEC, S.A.U presenta la documentació i garantia 
requerida. 
 
A la vista d’aquests antecedents, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres 
presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Adjudicar el contracte de serveis per la realització de l’”Estudi d'alternatives 
sobre l’ampliació de l’EDAR de Deltebre i millores del sanejament del municipi de 
DELTEBRE” a l’empresa AQUATEC, S.A.U. per l’import de 33.750,00 € més IVA. 
 
Segon.  Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies. 

 
Tercer. Designar com a responsable del contracte l’àrea tècnica de sanejament de 
COPATE  
 
Quart. Notificar l'adjudicació a tots els licitadors, i citar els adjudicataris  per a la 
signatura del corresponent contracte. 
 
Cinquè. Facultar la Presidenta del Consell per a la signatura del contracte i de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
 
I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 12.30 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. 
 
 
 
 


