SESSIO: 09/2019- extrordinària
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 26 de juliol de 2019
HORA: 13.30 h

XAVIER FAURA SANMARTIN - PRESIDENT
IVAN GARCIA MAIGI
JORDI JORDAN FARNÓS
JORDI GASENI BLANCH
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROGER AVINYÓ MARTI
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT

JORDI FORNÉ RIBÉ
SIMÓN FALCÓ MORESO
JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA
VIRGINIA BORRÀS VICENTE
DAVID POY MARTINEZ
Neus Guiu Cervello – Gerent
Maria Teresa Barberà Martí - Interventora
SECRETÀRIA: Rosa Maria Solé Arrufat
ORDRE DEL DIA

PUNT 1r . Constitució de la Comissió de Govern
Els membres de la Comissió de Govern coneixen la resolució de la Presidència de data 16
de juliol de 2019 que disposa:
L’article 75 del vigent Reglament Orgànic Comarcal disposa que és atribució del president
tant la determinació del nombre de membres de la Comissió de Govern, com el
nomenament dels seus components. Aquestes decisions les prendrà el president
mitjançant decret, que serà comunicat en el següent ple ordinari.
L’article 76 del mateix text, disposa que el nombre de membres de la Comissió de Govern
no podrà excedir d’un terç del nombre total de consellers de dret del Consell Comarcal,
desestimant-ne les fraccions. En aquest nombre màxim de membres s’afegirà el president
i el gerent, que formarà part en tot cas de la Comissió de Govern amb veu i vot.
Atès que l’article 78 del Reglament Orgànic Comarcal disposa que el president podrà
destituir i nomenar membres de la Comissió de Govern en qualsevol moment, sense més
requeriment que comunicar-ho formalment a l’afectat i que els decrets de cessament i
nomenament de membres de la Comissió de Govern tindran efectes des del dia següent a
la seva comunicació a l’interessat, havent de ser comunicats tant a la Comissió de Govern
com al ple en la seva primera sessió ordinària.
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ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Vistos aquests articles, RESOLC:
Primer- Nomenar les següents conselleres i els següents consellers com a membres de la
Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre:
IVAN GARCIA MAIGI
JORDI JORDAN FARNÓS
JORDI GASENI BLANC
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROGER AVINYÓ MARTI

PUNT 2n. Coneixement de la delegació atorgada pel Ple del Consell Comarcal
Els membres de la Comissió de Govern coneixen l’acord del Ple del Consell Comarcal de
data 19 de juliol de 2019 que disposa:
L’article 72 del Reglament Orgànic Comarcal determina, que entre les atribucions de la
Comissió de Govern s’inclou la d’exercir les facultats i atribucions que li delegui el Ple del
Consell Comarcal.
Segons el que disposen els articles 9.28, 51, h) i 10 del ROC, es poden delegar algunes
competències de les relacionades en el seu article 10.
Per raó del conveni pel qual RENFE cedeix al Consell Comarcal la via verda del Baix Ebre,
es presenten sol·licituds d’autorització per realitzar un ús privat compatible amb la finalitat
de la via verda que estan previstes en el Reglament regulador de l’ús de la via verda i la
via cicloturista del Baix Ebre.
L’article 14.2.q) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la llei sobre l’organització comarcal de Catalunya disposa que correspon al ple del
consell exercir les atribucions que li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a
la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. Aquesta atribució al ple dificulta, però,
un funcionament més fluid de l’atorgament d’autoritzacions que millora amb la delegació
de competències en un altre òrgan que possibilités un estudi i una resolució més àgil i que
aniria, sens dubte, en benefici dels ciutadans que sol·liciten l’autorització.
Per tot l’exposat el Ple va acordar:
Primer- Delegar, a partir de l’adopció d’aquest acord, en la Comissió de Govern del Consell
Comarcal les següents atribucions, de les incloses en l’article 10 del ROC:
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Les conselleres i els consellers nomenats són tots presents a la sessió, accepten el
nomenament atorgat i constitueixen la Comissió de Govern.
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Segon- Notificar aquesta resolució als interessats i donar-ne compte a la Comissió de
Govern i al ple en la seva primera sessió i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província.

ACTA COMISSIO GOVERN

ROSALIA PEGUEROLES GISBERT

-autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions per sobre del límit de la delegació
que li atorgui el Ple del Consell al Gerent i que es fixen anualment en aprovar les bases
d’execució del pressupost.
D’acord amb la base 31a de les que regulen el pressupost de l’exercici 2019, aquesta
delegació compren la tramitació íntegra dels expedients de contractació administrativa per
import superior al límit quantitatiu del contracte menor.
Segon- Delegar en la Comissió de Govern l’atribució plenària d’autoritzar usos privats
compatibles amb la via verda i d’acord amb la regulació prevista en el Reglament regulador
de l’ús de la via verda i la via cicloturista del Baix Ebre.

D’acord amb el conveni que regula les relacions entre el Departament d’Educació i
el Consell Comarcal del Baix Ebre, aquest assumeix en el seu àmbit territorial, la
competència delegada pel Departament d’Educació de la gestió del servei escolar
de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Educació,
amb caràcter preceptiu.
El Departament d’Educació ha de garantir la prestació del servei escolar de
menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els
centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat reuneixi alguna de les
condicions següents:
Estar obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per
inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest
supòsit, la prestació del servei escolar de menjadors per part del
Departament d’Educació és gratuït.
Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció
especial.
Les escoles de Remolins i La Mercè de Tortosa tenen la qualificació de centres
d’Atenció Educativa Preferent d’acord amb la Resolució del Conseller d’Educació de
data 9 d’octubre de 1997 i el servei de menjador s’ha de gestionar des del Consell
Comarcal del Baix Ebre i per això sorgeix la necessitat de licitar el servei de
menjador escolar per aquestes dues escoles.
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, coneix per tant la necessitat
de dur a terme la licitació del contracte de subministrament del menjador escolar dels
Centres escolars remolins i La Mercè de Tortosa, i per unanimitat dels membres presents,
adopta els següents ACORDS:
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El servei de menjador en els centres docents públics del Departament d’Educació
és una prestació complementària d’ajuda a l’escolarització.
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PUNT 3r. Licitació del subministrament dels menús del menjador escolar dels CAEP
Remolins i La Mercè de Tortosa

ACTA COMISSIO GOVERN

Tercer- Notificar aquest acord a la Comissió de Govern i publicar-la en el Butlletí Oficial de
la Província.

Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’execució de l’acció
denominada “Contractació del subministrament de menús per al menjador escolar a les
Escoles Remolins i La Mercè de Tortosa, curs 2019-2020”, per procediment obert i amb
assenyalament de diversos criteris de valoració de les ofertes.
Segon. Efectuar la convocatòria del procediment obert, atenent a l'oferta econòmicament
més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, conforme a les següents dades:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: diversos criteris detallats als plecs
. Valor estimat del contracte: 94.500,00 (exclòs IVA)
. Pressupost base de licitació: 47.250,00 euros (exclòs IVA)

PUNT 4t. Informació sobre la tramitació del contracte del servei de transport escolar
Per part de la secretària s’informa de la situació actual dels contractes de transport escolar.
Explica detalladament les diferents situacions dels lots que comprenen el contacte i l’estat
en que es troben. Amb el següent resum
LOT 1 – Adjudicat a HIFE en data 10.07.2019. Pendent de signatura
LOT 2 – Adjudicat a UTE ESCOLAR 2018 en data 10.07.2019. Pendent de signatura
LOT 3 – Adjudicat a HIFE en data 10.07.2019. Pendent de signatura
LOT 4 – Adjudicat a HIFE en data 10.07.2019. Pendent de signatura
LOT 5 – Adjudicat a JOCAR BUS, SL. Pendent de resolució de recurs pel TCCSP
LOT 6 – Adjudicat a JOCAR BUS, SL. Presentat recurs contenciós administratiu amb
petició de mesura cautelar de suspensió de l’adjudicació. Pendent de resoldre la mesura
cautelar
LOT 7 – Adjudicat a UTE ESCOLAR 2018. Contracte signat
LOT 8 – Adjudicat a TDE TAXI, SL. Contracte signat

I no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 14.15 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 Presidència.
SIGNAT DIGITALMENT
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. Tramitació i procediment:
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a) Tipus: Subministrament
b) Descripció: Contractació de l’acció denominada “Subministrament de menús per al
menjador escolar a les Escoles Remolins i La Mercè de Tortosa, curs 2019-2020”.
c) Divisió per lots: No.
d) Lloc d’execució: comarca del Baix Ebre
e) Termini d’execució: 1 any

ACTA COMISSIO GOVERN

. Objecte del Contracte:

