ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Participació a distància mitjançant: «https://meet.localret.cat/ComissioCCBE»

DIA: 09.09.2020
HORA: 09.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
IVAN GARCIA MAIGI
JORDI JORDAN FARNÓS
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
ROGER AVIÑÓ MARTÍ

GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA

PUNT ÚNIC: Coneixement de la interposició de recurs especial en matèria de
contractació contra l’adjudicació de la RUTA 16– LOT 5 del transport escolar

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
recurs i AIXECA la SUSPENSIÓ. Aquesta resolució es trasllada al Consell Comarcal
del Baix Ebre en data 10.05.2019
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SESSIO: 09/2020 – Sessió extraordinària urgent
SESSIO PER VIDECONFERENCIA

3. En data 14 de juny de 2019, la Comissió de Govern del Consell Comarcal acorda:
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 Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
comunica al Consell Comarcal del Baix Ebre que ha iniciat l'expedient número N-2019299 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).

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
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.

Número: 2020-0010 Data: 30/12/2020

PREU € DIA
236,33
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EMPRESA
JOCAR BUS, SL

ACTA COMISSIO GOVERN

LOT
5

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
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
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.

Número: 2020-0010 Data: 30/12/2020

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.

ACTA COMISSIO GOVERN

6. En data 31.01.2020 el Tribunal català de Contractes del Sector Públic comunica a
aquest Consell Comarcal la resolució en relació amb el recurs tramitat, amb número
d’expedient N-2019-299, per la qual estima 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 i aixeca 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.

7. En data 24.02.2020, amb Registre d’Entrada número 2020-E-RC-1198,
l’empresa JOCAR BUS, SL presenta la segü ent documentació:
En compliment del requeriment anterior, s’aporta la següent documentació:
- Còpia del permís de circulació del vehicle titular.
- Còpia del permís de circulació del vehicle suplent.
- Còpia de la fitxa tècnica del vehicle titular.
- Còpia de la fitxa tècnica del vehicle suplent.
- Copia de la Targeta de transport d’empresa, vàlida pel vehicle titular i el vehicle
suplent.
- Còpia de l’assegurança del vehicle titular.
- Còpia de l’assegurança del vehicle suplent.
- Comprovant acreditatiu de la vigència de l’assegurança del vehicle titular.
- Comprovant acreditatiu de la vigència de l’assegurança del vehicle suplent.
- Documentació acreditativa de disposar de cinturons de seguretat als vehicles a
adscriure al contracte matriculats amb anterioritat al 20 d’octubre de 2007: no s’aporta
perquè tots els vehicles han estat matriculats amb posterioritat a aquesta data.
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L’acord de la Comissió de Govern es notifica les empreses JOCAR BUS, SL i LA
HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA. Consta en l’expedient el justificant de
recepció d’aquesta notificació

- Documentació acreditativa del distintiu mediambiental del vehicle titular.
- Documentació acreditativa del distintiu mediambiental del vehicle suplent.
- Documentació acreditativa de la ubicació de la cotxera o base operativa.
- Documentació acreditativa de la titulació de l’acompanyant.
8. En l’escrit de presentació l’empresa JOCAR BUS, fa constar:

És a dir, es va presentar la documentació acreditativa d’allò ofertat.
A data 24 de febrer de 2020, un any i mig desprès, es presenta la documentació següent:
- el vehicle titular: vehicle propietat de JOCAR BUS, matrícula 0534 LCN, amb
data de matriculació 19 de novembre de 2019.
- vehicle suplent: vehicle propietat de JOCAR BUS, matrícula 2694 GHW, amb
data de matriculació 3 de octubre de 2008.
- La titulació d’acompanyant de la Sra. Patrícia Sabater.
El temps transcorregut entre el primer requeriment de documentació i la presentació del
present escrit es deu a l’abús d’HIFE en la interposició de recursos especials en matèria
de contractació en un mateix expedient. Fins a tres (3) recursos especials en matèria de
contractació.

En aquest tràmit es presenta el vehicle amb matrícula 0534 LCN, matriculat el 19 de novembre
de 2019. Aquest vehicle és més nou que el vehicle arrendat a HISPA BUS, amb millors
característiques mediambientalsi, i amb capacitat més que suficient pels alumnes a transportar.
Per tant, en relació amb el vehicle titular, seguint allò indicat pel TCCSP, es sol·licita d’aquest
Consell Comarcal que autoritzi la substitució del vehicle titular, atès que el substitut disposa
de millors característiques tècniques d’antiguitat i mediambiental que el que es pretén substituir

El vehicle suplent ofertat, propietat de JOCAR BUS, matrícula 7462 CLL, tenia, a la data de
presentació d’ofertes una antiguitat de 15 anys. A la data de presentació de la documentació
acreditativa el vehicle tenia també una antiguitat de 15 anys.
El Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport
escolar i de menors disposa el següent:

Número: 2020-0010 Data: 30/12/2020

En el termini dels 10 dies anteriors JOCAR BUS va presentar:
- la documentació relativa al vehicle titular arrendat a HISPA BUS, S.A., matrícula 2882 KJF,
amb data de matriculació el 13 de març de 2018
- La documentació relativa al vehicle suplent, propietat de JOCAR BUS, matrícula 7462 CLL,
amb data de matriculació el 15 de març de 2003.
- La titulació d’acompanyant de la Sra. Carolina Arnal Duaigües.
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El 24 d’octubre de 2018 el Consell Comarcal va notificar a JOCAR BUS que la seva oferta era
la millor classificada i que en el termini de 10 dies hàbils havia de presentar la documentació
que li estava sent requerida.

ACTA COMISSIO GOVERN

“A la data de presentació d’ofertes, el 28 d’agost de 2018, JOCAR BUS va presentar la següent
oferta:
- el vehicle titular: vehicle arrendat a HISPA BUS, S.A., matrícula 2882 KJF, amb data de
matriculació 13 de març de 2018.
- vehicle suplent: vehicle propietat de JOCAR BUS, matrícula 7462 CLL, amb data de
matriculació 15 de març de 2003.
- La titulació d’acompanyant de la Sra. Carolina Arnal Duaigües.

2. Los transportes objeto de este Real Decreto no podrán ser realizados por vehículos cuya
antigüedad al comienzo del curso escolar, contada desde su primera matriculación o puesta en
servicio, sea superior a dieciséis años.
En conseqüència, JOCAR BUS, per imperi de la Llei, ha de substituir el vehicle ofertat per un
vehicle que compleixi amb la legislació vigent. Entenem que aquesta substitució no ha d’ésser
autoritzada pel Consell Comarcal perquè ve obligada per Llei.”

9. A la vista de la documentació presentada la secretària accidental del Consell
Comarcal informa:

La Comissió de Govern pot acordar l’adjudicació del contacte en favor de l’empresa
JOCAR BUS, SL

10. Vistos aquests antecedents, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix
Ebre, en sessió de data 02.03.2020 adopta els següents ACORDS:
Primer. Autoritzar a l’empresa JOCAR BUS , SL a la substitució del vehicle titular ofertat, per
a la prestació del servei de transport escolar a la comarca del Baix Ebre – LOT 5Segon. Declarar l’adjudicació del LOTS 5 del contracte prestació del servei de transport
escolar de la comarca del Baix Ebre, d’acord amb les següents prestacions:
EMPRESA
JOCAR BUS, SL

RUTA LOT 5:
LOT 5 – EL PERELLÓ
Ruta 16: Rasquera - Institut Blanca
d'Anjou

PREU
236,33

Institut Blanca d'Anjou

El Perelló

DURADA:
. Curs 2019-2020. Dins els tres dies hàbils posteriors a la data de firma del contracte
. Curs 2020-2021. Íntegre
. Els cursos 2021-2022 i 2022-2023 caldrà acordar de forma expressa la pròrroga
corresponent
VEHICLES:
- vehicle titular: vehicle propietat de JOCAR BUS, matrícula 0534 LCN, amb data de
matriculació 19 de novembre de 2019.
- vehicle suplent: vehicle propietat de JOCAR BUS, matrícula 2694 GHW, amb data de
matriculació 3 de octubre de 2008.
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LOT
5

Número: 2020-0010 Data: 30/12/2020

La documentació presentada per JOCAR BUS, SL no fa alterar la puntuació
obtinguda en el procés de licitació i que va donar lloc a la proposta d’adjudicació en
favor seu.

ACTA COMISSIO GOVERN

La documentació presentada per JOCAR BUS, SL compleix el requeriment de l’acord
de la Comissió de Govern de data 11.02.2020

Segon. D’acord amb l’article 153.3 de la LCSP, com es tracta d’un contracte susceptible de
recurs especial en matèria de contractació, en virtut de l’article 44 de la LCSP, la
formalització d’aquest només es podrà efectuar un cop transcorregut quinze dies hàbils a
comptar des de la notificació de l’adjudicació.
L’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini
no superior a cinc dies hàbils comptats a partir del dia en què es rebi el requeriment, una
vegada transcorregut el termini esmenat anteriorment.
L’execució del contracte no es podrà iniciar sense aquesta formalització mitjançant la
signatura de tots els documents per ambdues parts.

Aquesta situació perdura fins l’entrada en vigor de la Resolució de 20 de maig de 2020,
del Congreso de los Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord
d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020,
de 14 de març. Així, amb efectes des del dia 1 de juny de 2020, se deroga la
disposició addicional tercera del RD 463/2020, relativa a la suspensión de plazos
administrativos.

Des d’aquesta mateixa data, el còmput dels terminis que haguessin estat suspesa es
reanudava, o es reiniciava
12.
La Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, signada per
la Consellera de salut i el Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, va
disposar el tancament de tots els centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya,
en qualsevol dels ensenyaments que l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i amb independència de la titularitat pública o
privada del centre o servei i el seu sistema de finançament, amb efectes des del dia 13
de març de 2020.
L’excepcionalitat sanitària, educativa i social que ha originat la pandèmia provocada
pel COVID-19, ha afectat el funcionament de tota la comunitat educativa i dels serveis
associats a aquesta.

Número: 2020-0010 Data: 30/12/2020

11. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, preveu, entre d’altres
mesures, la suspensió del terminis processals i administratius, així com la suspensió dels
terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret durant el termini de vigència
de l’estat d’alarma i, si s’escau, les pròrrogues que es vagin adoptant.
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L’acord de la Comissió de Govern es notifica les empreses JOCAR BUS, SL i LA
HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA. Consta en l’expedient el justificant de
recepció d’aquesta notificació

ACTA COMISSIO GOVERN

Tercer.- Facultar la Presidència del Consell per a la signatura del contracte i traslladar
aquest acord al Tribunal català de Contractes del Sector Públic per al seu coneixement.

13. A la vista de la situació actual, i les perspectives d’inici de curs sota els criteris de
garanties sanitàries i instruccions del Departament d’Educació, en data 01.09.2020 es
procedeix a la signatura del contracte entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’empresa
JOCAR BUS, SL, d’acord amb les disposicions de l’acord de la Comissió de Govern de
data 02.03.2020

1. Quan el recurs s’interposi contra l’acte d’adjudicació, l’òrgan de contractació
suspendrà immediatament la seva execució si el recurs s’interposa davant d’ell o, en
altre cas caso, quan es rebi el requeriment del Tribunal per a remetre l’expedient de
contractació

Per tot l’exposat. La Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents,
adopta els següents ACORDS:
Primer. Per aplicació de l’article 53 de la Llei 9/2017, a la vista del recurs presentat per
l’empresa HIFE, SA, en data 02.09.2020 contra l’acord de la Comissió de Govern de
data 02.03.2020, s’acorda la SUSPENSIÓ de l’adjudicació LOT 5, fins que es
produeixi el pronunciament del TCCSP respecte el recurs presentat Expedient N-2020244
Segon. Emetre informe amb l’enumeració succinta dels fets, les disposicions
aplicables i manifestar davant el TCCSP la petició de no admetre el recurs atès que la
seva interposició s’ha produït un cop finalitzat el termini establert

Tercer. Notificar aquest acord a les empreses licitadores del LOT 5 i trametre la
documentació requerida pel TCCSP.

I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les
09.45 hores del mateix dia de l’inici, de la qual cosa com a Secretària en dono fe.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-0010 Data: 30/12/2020

L’article 21 del Reial Decret 814/2015, de 11 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual
i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, disposa
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15. 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.

ACTA COMISSIO GOVERN

14. En data 02.09.2020 l’empresa LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES presenta
davant el tribunal català de Contractes del Sector Públic un Recurs especial en matèria
de Contractació contra l’Acord de la Comissió de Govern del data 02.03.2020 pel qual
s’adjudica el LOT 5 – Ruta 16 del transport escolar de la comarca del Baix Ebre. El recurs
rep la numeració N-2020-244

