ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

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

DIA: 29.09.2020
HORA: 08.30 h
MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
IVAN GARCIA MAIGÍ
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
JORDI GASENI BLANCH
JORDI JORDAN FARNÓS

GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1. Coneixement de la resolució del Tribunal català de Contractes del
Sector Públic en relació al recurs presentant per l’empresa HIFE contra l’acord
d’adjudicació del Lot 5-Ruta 16 del contractes de transport escolar i aixecament
de la suspensió.
ANTECEDENTS
1. En data 09.09.2020, la Comissió de Govern va adoptar 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-2020-244
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.

2. En data 25.09.2020, el Tribunal Català de Contractes del Sector públic ha traslladat
al Consell Comarcal del Baix Ebre la Resolució 320/2020 (recurs N-2020-244), de data
23 de setembre de 2020, per la qual disposa:
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ALTRES ASSISTENTS:
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ROGER AVIÑÓ MARTÍ

ACTA COMISSIO GOVERN

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 30/12/2020
HASH: ad787077647edfd4e7a55cfbb6f39c81

SESSIO: 11/2020 – Sessió ordinària
SESSIO PER VIDECONFERENCIA

1.- Inadmetre, per extemporani, 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 2 de març de 2020, 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).
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.

Primer. AIXECAR LA SUSPENSIÓ de l’adjudicació LOT 5
Segon. Disposar que s’iniciï la prestació del servei de transport escolar del LOT 5
-RUTA 16, d’acord amb el contracte signat amb l’empresa JOCAR BUS, SL, en data
01.09.2020.
ES DISPOSA QUE LA DATA D’INICI DE LA PRETACIÓ SERÀ EL DIA 01.10.2020
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses licitadores del LOT 5

PUNT 2. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte de l’Estació de
Benifallet

Número: 2020-0012 Data: 30/12/2020

Vista la Resolució del TCCSP, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres
presents, adopta els següents ACORDS:

ACTA COMISSIO GOVERN

3.- Declarar que s’aprecia la concurrència de temeritat i mala fe en la interposició del recurs
i, en conseqüència, imposar a LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA la multa
prevista en l’article 58.2 de la LCSP en l’import de 3.200 euros.

1. En data 1 de març de 2010, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el
representant de l’empresa AMFIVIA OUTDOOR EVENTS MANAGEMENTS, SL, van
signar el contracte per raó del qual aquesta empresa gaudiria de l’ús privatiu del
domini públic, mitjançant concessió administrativa, per a l’explotació per a ús turístic
de l’antiga estació de tren de Benifallet, d’acord amb els plecs de clàusules que
integren aquest contracte i l’oferta presentada pel licitador, per tal de dur a terme els
següents serveis :
-Edifici de viatgers : Alberg - bar-cafeteria-espais d'us comú
-Edifici de Moll cobert: ús polivalent per activitats turístiques i culturals, serveis
complementaris als usuaris de la Via Verda
- Edifici apartament 1: pensió
-Edifici apartament 2: alberg , amb habitació accessible i infermeria
- Local de serveis higiènics
- Terreny del recinte(costat esquerre) : 6.202,00 m2
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ANTECEDENTS

2. En data 28 de desembre de 2018, la Comissió de Govern, va acordar autoritzar a
l’empresa AMFIVIA OUTDOOR EVENTS MANAGEMENTS, SL, per tal que traspassi
a l’empresa TERRA D’ENCONTRES, SLU, la concessió administrativa, per a
l’explotació per a ús turístic de l’antiga estació de tren de Benifallet,

7. Termini de la concessió i inici de còmput
El termini de la concessió s’estableix en 9 anys prorrogables per dues vegades, amb una durada d’un any
cada una. La pròrroga l’acordarà l’òrgan de contractació un cop avaluat l’acompliment del contracte i les
circumstàncies que aconsellin l’atorgament de la pròrroga.
La data per iniciar el còmput de la concessió serà tres mesos després del lliurament, per part del Consell
Comarcal del Baix Ebre, de les claus i de la pacífica possessió de les instal·lacions per tal de poder iniciar
l’activitat; així per tant, l’adjudicatari està obligat a iniciar l’activitat de forma efectiva en el termini màxim de
tres mesos a comptar de la data de lliurament de les instal·lacions que es preveu que sigui durant el segon
trimestre de l’any 2010.

4. Arran l’acord adoptat per la Comissió de Govern, es va iniciar l’expedient per a la
licitació del subarrendament de l’estació de Benifallet (expedient 565/2019), tenint en
compte que s’havia acordat que la finalització del contracte seria el dia 30.09.2019 .
Per diferents circumstàncies derivades de funcionalitats dels serveis i del canvi de la
Corporació, no es va poder tramitar l’expedient per la qual cosa un cop arribada la data
del 30.09.2019 no s’havia produït l’adjudicació del nou contracte i, per tant, l’empresa
TERRA D’ENCONTRES, SLU continuava com a concessionària de l’estació.
Vista la possibilitat recollida expressament en el contracte de prorrogar el contracte
dues vegades, d’una durada d’un any cada una, tenint en compte la importància de
mantenir en funcionament tots els serveis que ofereix l’estació de Benifallet en el marc
del desenvolupament turístic de la comarca i el greuge incalculable que suposaria
deixar de prestar aquest servei, la Comissió de Govern, en sessió de data 21.10.2019,
va acordar prorrogar per un any el contracte per a l’explotació per a ús turístic de
l’antiga estació de tren de Benifallet traspassat de l’empresa AMFIVIA OUTDOOR
EVENTS MANAGEMENTS, SL, a l’empresa TERRA D’ENCONTRES, SLU i establir el
dia 30.09.2020 com a data de finalització de la pròrroga, i del contracte.
Atesa la situació excepcional viscuda durant l’any 2020 ha estat impossible licitar el
subarrendament d’aquesta instal·lació, per la qual cosa, vista la possibilitat que ofereix
el contracte de poder atorgar una pròrroga d’una durada d’un any, la Comissió de
Govern, òrgan de contractació, un cop avaluat l’acompliment del contracte i les
circumstàncies que aconsellin l’atorgament de la pròrroga, per unanimitat dels
membres presents adopta els següents ACORDS:

Número: 2020-0012 Data: 30/12/2020

3. El contracte subrogat disposa:
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També va determinar que, tal com disposa la documentació que consta en l’expedient,
l’inici de la concessió es va produir en data 01.10.2010. Atès que el contracte disposa
que el termini de la concessió s’estableix en 9 anys, es determinà que la data de
finalització del contracte és el 30.09.2019.

ACTA COMISSIO GOVERN

L’acord establia que a partir del dia 01.02.2019, l’empresa TERRA D’ENCONTRES,
SLU, amb NIF B55726012, es posiciona, a tots els efectes, com a titular de la
concessió i estarà obligada en tots els termes del contracte signat en data 1 de març
de 2010, entre el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el representant de
l’empresa AMFIVIA OUTDOOR EVENTS MANAGEMENTS, SL.

Primer. Prorrogar per un any el contracte per a l’explotació per a ús turístic de l’antiga
estació de tren de Benifallet traspassat de l’empresa AMFIVIA OUTDOOR EVENTS
MANAGEMENTS, SL, a l’empresa TERRA D’ENCONTRES, SLU
Segon. S’estableix el dia 30.09.2021 com a data de finalització de la pròrroga, i del
contracte.

PUNT 3. Licitació del subministrament de llicencies de correu electrònic

Aquest programari dona servei de correu electrònic i ús del paquet d’ofimàtica a tots
els usuaris del Consell Comarcal del Baix Ebre.
El número de llicències contractades de cadascun dels dos productes és: Unitats
Producte Exchange Online (Plan 1) Anual
LLICÈNCIES OFFICE 365 PRO PLUS anual

140
23

Vista la necessitat exposada per la responsable informa`tica d’aquest Consell
Coamrcal, la Comissió de Govern per unanimitat dels presents, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat per al subministrament de llicències EXCHANGE ONLINE GOLP i OFFICE
365, convocant la seva licitació.

Número: 2020-0012 Data: 30/12/2020

1)Descripció: Renovació les llicències anuals contractades amb l’empresa Microsoft
del programari EXCHANGE ONLINE GOLP i LLICÈNCIES OFFICE 365.

ACTA COMISSIO GOVERN

Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte:

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.
QUART. Delegar a la gerència la resolució de classificació de les ofertes.
QUINT. Delegar a la gerència la resolució d’adjudicació del contracte.

I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 8.55
hores del mateix dia de l’inici, de la qual cosa com a Secretària en dono fe.

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

