SESSIO: 02/2020 – Sessió extraordinària
LLOC: Sala Josep Costa
DIA: 11.02.2020
HORA: 13.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
IVAN GARCIA MAIGI
JORDI GASENI BLANCH

ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
ROGER AVIÑÓ MARTÍ
ALTRES ASSISTENTS:

Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 29/12/2020
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
El membres de la Comissió de Govern coneixen l’acta de la sessió 01/2020 i per
unanimitat aproven l’acta corresponent a la sessió de data 27.01.2020.
PUNT 2. Coneixement de la resolució del TCCSP en relació al LOT 5 del
contracte de transport escolar i aprovació, si s'escau, de l'esmena d'acord
adoptat
ANTECEDENTS
1. En data 19 de novembre de 2018, la Comissió de Govern va acordar l’adjudicació dels
diferents lots del contracte, però respecte el LOT 5 va acordar:
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.
2. En data 9 de maig de 2019, el Tribunal català de contractes del sector públic emet
la resolució 127/2019, corresponent al recurs N-2018-310 presentant per l’empresa LA
HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA contra l’acord de la Comissió de Govern de
data 22.10.2018, de proposta de classificació d’ofertes, per la qual DESESTIMA el
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ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

recurs i AIXECA la SUSPENSIÓ. Aquesta resolució es trasllada al Consell Comarcal
del Baix Ebre en data 10.05.2019
3. En data 14 de juny de 2019, la Comissió de Govern del Consell Comarcal acordà:
Un cop aixecada la suspensió i desestimat el recurs, la Comissió de Govern per unanimitat
dels presents
Primer. Adjudicar el següent lot a:

DURADA:
Curs 2019-2020. Íntegre
Curs 2020-2021. Íntegre
Els cursos 2021-2022 i 2022-2023 caldrà acordar de forma expressa la pròrroga
corresponent
PREU LOT DIA: 236,33€ més IVA
VEHICLES: detallats a l’oferta
RUTA LOT 5:
LOT 5 – EL PERELLÓ
Ruta 16: Rasquera - Institut Blanca
d'Anjou

Institut Blanca d'Anjou

El Perelló

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.

Aquest acord es notifica en data 02 de juliol de 2019 a les empreses licitadores
4. En data 24 de juliol de 2019, el TCCSP comunicà al Consell Comarcal del Baix Ebre
que l’inici de l'expedient número N-2019-299 per a la resolució del recurs especial en
matèria de contractació interposat pel senyor José María Chavarria Homedes en nom i
representació de l’empresa La Hispano de Fuente en Segures, SA, contra l'acord de la
Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, de data 14 de juny del 2019,
d'adjudicació del contracte de servei de transport d'alumnes des de les poblacions
d'origen fins a l'institut del Perelló. LOT 5 (exp. núm.1754/2018).
L’article 53 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, disposa que un cop
interposat el recurs quedarà en suspens la tramitació del procediment quan l’acte
recorregut sigui el d’adjudicació.
5. La Comissió de Govern, en sessió de data 26.07.2019 adoptà els següents
ACORDS:
Primer. Respecte el LOT 5, a la vista del recurs presentat per l’empresa HIFE, SA,
s’acorda la SUSPENSIÓ de l’adjudicació del lot fins que es produeixi el
pronunciament del TCCSP respecte el recurs presentat.
Segon. Emetre informe amb l’enumeració succinta dels fets, les disposicions
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PREU € DIA
236,33
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EMPRESA
JOCAR BUS, SL

ACTA COMISSIO GOVERN

LOT
5

aplicables, fent constar la següent motivació de la decisió adoptada.
...
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses licitadores del LOT 5 i trametre la
documentació requerida pel TCCSP.
6. En data 31.01.2020 ha comunicat a aquest Consell Comarcal la resolució acordada
pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en relació amb el recurs tramitat,
amb número d’expedient N-2019-299.

“... constatada la manca d’acreditació per part de l’empresa adjudicatària
dels extrems relatius a la documentació tècnica del vehicle titular i vehicle
suplent adscrits a l’execució del contracte –clàusula 15.2 del PCAP-, per
motius que no li són directament imputables, s’ha de procedir a estimar
aquesta pretensió, en el sentit d’anul·lar l’acord d’adjudicació i retrotraure
les actuacions al moment del requeriment ex article 150.2 de la LCSP a
l’empresa proposada com adjudicatària, per tal que l’òrgan de contractació
requereixi, novament, a l’empresa JOCAR l’acreditació de la solvència
tècnica, d’acord amb les exigències establertes als plec i, en cas
d’insuficiència, el Consell Comarcal haurà d’atorgar un termini d’esmena
abans de procedir a entendre que concorre el supòsit previst a l’article
150.2 de la LCSP amb les greus conseqüències que comporta per a una
empresa que ha estat proposada adjudicatària.”
Vist el contingut complet de la Resolució 29/2020 (recurs N-2019-299), la Comissió de
Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS.
Primer. Conèixer la Resolució 29/2020 del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en relació a l’expedient N-2019-299 i aixecar la suspensió automàtica de
l’adjudicació prevista en l’article 53 de la LCSP, a l’empara del que disposa l’article 57.3
del mateix cos legal.
Segon. En compliment de la resolució 29/2020 , anul·lar l’acord d’adjudicació i requerir a
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El fonament jurídic vuitè d’aquesta resolució preveu:
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1.- Estimar parcialment el recurs especial en matèria de contractació
presentat pel senyor J.M.CH.H., en nom i representació de l’empresa LA
HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA contra l’acord de la comissió de
govern del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, de 14 de juny de 2019, pel
qual s’adjudica el lot 5 del contracte de transport escolar de la comarca del
Baix Ebre, licitat pel Consell Comarcal del Baix Ebre (expedient 1754/2018),
d’acord amb el fonament jurídic vuitè d’aquesta resolució.
2.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 53
de la LCSP, a l’empara del que disposa l’article 57.3 del mateix cos legal.
3.-Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la
presentació del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció
prevista en l’article 58.2 de la LCSP.

ACTA COMISSIO GOVERN

En aquesta resolució el Tribunal acorda:

l’empresa JOCAR BUS, SL l’acreditació de la solvència tècnica, d’acord amb les
exigències establertes als plec, concretament els extrems relatius a la documentació
tècnica del vehicle titular i vehicle suplent adscrits a l’execució del contracte , clàusula
15.2 del PCAP
Acreditació de la solvència tècnica
Vehicles i material del que es disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions
derivades del contracte.

Documentació tècnica del vehicle titular i vehicle suplent adscrits a l’execució
del contracte
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
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Acreditació documental: Per acreditar aquesta exigència les empreses hauran d’aportar la
declaració responsable de la disposició de, com a mínim, dos vehicles amb les característiques
que es determinen en els plecs, segons el model adjuntat en l’Annex X del plec

ACTA COMISSIO GOVERN

Mínim exigit: Les empreses hauran de disposar, com a mínim, de dos vehicles que compleixin
amb les condicions tècniques fixades en el Reial Decret 443/2001 i les determinacions i els
requisits establerts en aquest Plec de clàusules administratives i en el Plecs de prescripcions
tècniques.

- 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.

Tercer. Requerir a l’empresa JOCAR BUS, SL que presenti la documentació detallada
dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués
rebut el requeriment.
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA
per al seu coneixement.
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- 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.
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PUNT 3. Aprovació, si s'escau, de la modificació del projecte d'obres de la Via
Verda del Carrilet
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 25 de
novembre de 2019, ha aprovat inicialment el següent projecte d'obres:
Obra: Projecte d’obra per condicionar com a via verda l’antic traçat del Carrilet de la
Cava

Aquest projecte s’ha sotmès a informació pública pel termini de trenta a comptar des
de l'endemà al de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona de data 19 de desembre de 2019.
Durant el període d’exposició pública del projecte, el Consell Comarcal del Baix Ebre
l’ha presentat als propietaris de les finques col·lindants i d’aquelles que podien tenir
una afectació més específica.
En el decurs de la presentació es van produir aportacions per part dels propietaris que,
un cop valorades pels serveis tècnics comarcals i pel tècnic redactor del projecte, no
fan sinó millor el traçat de la via, afectant en menor mesura als propietaris i millorant el
traçat d’aquesta.
A la vista d’aquesta situació, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix
Ebre, per unanimitat dels membres presents adopta els següents ACORDS:
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Pressupost d’Execució Material: 366.632,02 €
Pressupost d’Execució per Contracta: 436.292,10 €
Pressupost Final de l’Obra: 527.913,44 €

ACTA COMISSIO GOVERN

Autor: Miquel Àngel Albacar Damian, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Import:

Obra: Projecte d’obra per condicionar com a via verda l’antic traçat del Carrilet de la
Cava
Modificació: traçat de la via
Modificació pressupost d’execució: 0,00 €
Motivació: propostes dels interessat en període d’informació pública
FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ: Aquesta actuació està inclosa en les operacions de
vies ciclistes com a beneficiària de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020 i en les operacions incloses en les subvencions als ens locals de Catalunya per
al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, convocatòria 2018
Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta a comptar des de l'endemà
al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de
conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Durant aquest
termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a la secretaria comarcal perquè es
formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició
dels interessats a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal al web
www.baixebre.cat
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Primer. Aprovar inicialment la modificació del següent projecte d'obres:

PUNT 4. Aprovació, si s'escau, de la licitació de les obres de la Via Verda del
Carrilet
Assumpte que es deixa pendent per a la propera sessió
PUNT 5. Aprovació, si s'escau, de l'adjudicació del sotsarrendament de l'estació
d'Aldover
“En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert
“Sotsarrendament de les instal.lacions de l’antiga estació d’Aldover per dur a terme
serveis turístics i culturals de la Via Verda”, aquesta Comissió de govern,

L’ANTIGA ESTACIÓ D’ALDOVER PER DUR A TERME SERVEIS TURÍSTICS I
CULTURALS DE LA VIA VERDA
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 55510000
Valor estimat del contracte: 16.383,61 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 16.383,61 €

IVA%: 21%

Durada de l'execució: fins el dia 31 d’octubre de 2027
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei ________
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Resolució de l'òrgan de contractació
Anunci de licitació
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A»
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C» [Si
escau]
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B» i
proposta d'adjudicació

12/11/2019
14/11/2019
11/11/2019
25/11/2019
16/12/2019
13/01/2020
15/01/2020

Vist l’informe-proposta de secretaria, La Comissió de Govern, per unanimitat dels
presents, ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis “Sotsarrendament de les instal.lacions de
l’antiga estació d’Aldover per dur a terme serveis turístics i culturals de la Via Verda”, a
JOSE MIGUEL SANCHEZ COLETO, únic licitador presentat, d’acord amb les següents
condicions d’import mensual (sense IVA) :
TRAM 1- Fins el 31.12. 2020: 0 %, 0 €
TRAM 2- Any 2021: 20 %, 91,77 €

Número: 2020-0003 Data: 29/12/2020

Objecte del contracte SOTSARRENDAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE
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Tipus de contracte: Serveis
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A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

TRAM 3- Any 2022: 40 %, 183,55 €
TRAM 4- A partir de l’any 2023: 60 %, 275,33 €
SEGON. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
TERCER. Designar com a responsable del contracte la tècnica de turisme
QUART. Notificar l'adjudicació al licitador i citar-lo per a la signatura del corresponent
contracte.

PUNT 6. Coneixement de la situació de l'adjudicació del sotsarrendament del bar
de l'edifici del viver d'empreses
En data 24 de gener de 2020 es va notificar la classificació a l’únic licitador que va
presentar oferta, Bar El Viver SL i el requeriment per tal que presentés la següent
documentació referent a que es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents.
Comprovant d’haver constituït la garantia definitiva per import de 610,00 €.
En data 7 de febrer de 2020 amb registre d’entrada 2020-E-RC-911 Bar El Viver, SL
presenta la documentació, que consta del justificant del pagament de la garantia, d’un
total de 610,00 €, juntament amb un certificat de les obligacions amb la Seguretat
Social on consta que Bar El Viver SL té un deute de 23.083,53 €, amb data a efectes
del 5 de febrer de 2020.
Per tal d’intentar reconduir la situació, la Comissió de Govern acorda requerir a
l’adjudicatari per tal que esmeni la situació actual en un termini no superior a 1 mes i,
si s’escau, procedir a l’adjudicació del contracte.
PUNT 7. Aprovació, si s'escau, de la licitació del subministrament de productes
de neteja
El Consell Comarcal del Baix Ebre necessita contractar el subministrament de material
de neteja per dur a terme el servei continuat de neteja de les dependències de la
corporació.

Número: 2020-0003 Data: 29/12/2020

SETÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”
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SISÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.

ACTA COMISSIO GOVERN

CINQUÈ. Facultar la Presidència del Consell per a la signatura del contracte i de tots
els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord

Característiques del contracte:

Contracte Subministrament de material de neteja

Accepta
renovació: No

Pressupost base de licitació:
6.611,56 €

Tipus de contracte:
Subministrament

Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta variants: No

Impostos: 21%

Total: 8.000,00 €

Garantia definitiva:
Si

Garantia complementària: No

Valor estimat del contracte (exclòs
IVA): 7.272,71 €
Garantia provisional: No

A la vista d’aquestes característiques i necessitat, la Comissió de Govern, per
unanimitat ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel
Subministrament de material de neteja per al Consell Comarcal del Baix Ebre,
convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
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Clasificació CPV:
39800000-0

Tramitació: Ordinaria
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Procediment: Obert

QUART. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
— Xavier Faura Sanmartin, President (President del Consell Comarcal del Baix Ebre)
—Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal (Secretària accidental de la Corporació).
—Maria Teresa Barberà Martí, Vocal (Interventora accidental de la Corporació).
— Olga Pardo Ferreres, Vocal (cap de Protocol del Consell Comarcal del Baix Ebre).
—Tere Salvadó Antó, que actuarà com a Secretaria de la Mesa.
CINQUÈ. Delegar a la presidència la resolució de classificació de les ofertes.
Atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 13.55
hores. Certifico.
La secretària accidental,

Vistiplau
El president
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TERCER. Publicar l'anunci de licitació en el 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.

