SESSIO: 10/2019- extraordinària
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 6 de setembre de 2019
HORA: 09.00 h

ALTRES ASSISTENTS:
JORDI FORNÉ RIBÉ
LAURA FABRA VERGE
XAVIER FAURA SANMARTIN (2 de 2)
President
Data Signatura: 27/09/2019
HASH: a3cb16f3206108b526a6d6c59a08875f

Neus Guiu Cervello – Gerent
SECRETÀRIA: Rosa Maria Solé Arrufat
ORDRE DEL DIA
1. Adjudicació del contracte de menjador escolar
2. Autorització del canvi de membre de la UTE Escolar Baix Ebre per transmissió
d’empresa
3. Formalització de la pròrroga del contracte del Servei d’inspecció del sanejament
4. Qüestions diverses en relació al transport escolar

PUNT 1. Adjudicació del contracte de menjador escolar

En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del
subministrament “SUBMINISTRAMENT DE MENÚS PER AL MENJADOR ESCOLAR A
LES ESCOLES DE REMOLINS I LA MERCÈ DE TORTOSA, CURS 2019-2020” aquesta
Comissió de govern, amb base als següents,
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Subministrament
Objecte del contracte: : SUBMINISTRAMENT DE MENÚS PER AL MENJADOR ESCOLAR A LES
ESCOLES DE REMOLINS I LA MERCÈ DE TORTOSA, CURS 2019-2020
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 55523100-3
Valor estimat del contracte: : : 94.500,00 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 47.250,00 €
Durada de l'execució: curs 2019-2020

IVA%: 10 %
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XAVIER FAURA SANMARTIN - PRESIDENT
IVAN GARCIA MAIGI
JORDI JORDAN FARNÓS
JORDI GASENI BLANCH
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROGER AVINYÓ MARTI
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

MEMBRES ASSISTENTS:

ACTA COMISSIO GOVERN

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 27/09/2019
HASH: 66fece24ccbaff787243fbedb4e8ec8a

ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Proposta de contractació del Subministrament
25/07/2019
Plec prescripcions tècniques
26/07/2019
Plec de clàusules administratives
26/07/2019
Resolució de l'òrgan de contractació
30/07/2019
Anunci de licitació
31/07/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A»
21/08/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B»
23/08/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C»
Acord de l’òrgan de contractació de classificació d’ofertes
27/08/2019
Presentació de garantia i documentació per part de l’empresa classificada03/09/2019
en primer lloc i proposada com adjudicatària
Vist l’informe-proposta de secretaria, ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament “SUBMINISTRAMENT DE MENÚS
PER AL MENJADOR ESCOLAR A LES ESCOLES DE REMOLINS I LA MERCÈ DE
TORTOSA, CURS 2019-2020” en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es
detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a
l’empresa CÀTERING PLAT A TAULA S.L. per un import de 3,25€/menú (IVA exclòs) i
3,575€ (IVA inclòs).
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades
les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les presentades pels
restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:
Puntuació de la proposta presentada.
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Data/Núm.

ACTA COMISSIO GOVERN

Document

Oferta A- CÀTERING PLAT A TAULA S.L.

A) Qualitat i proximitat de les matèries primeres.
Fins 25 Punts

Puntuació
obtinguda

Verdures i hortalisses. 0,20 per producte diferent que aparegui en els menús
proposats
25 punts
Fruites. 0,20 per producte diferent que aparegui en els menús proposats
19 punts
Carns sense processar
Peix

3,30 punts
6,50 punts
Aportacions addicionals de material: tovallons, estris complementaris alPuntuació
obtinguda
menjador i parament per servir i menjar els menús
Fins 25 Punts
1.000€
Oferta econòmica Fins a 5 punts

25 punts

L’oferta amb la màxima baixa tindrà 5 punts. La resta d’ofertes es valoraran
d’acord amb la formula següent:
5 punts
Puntuació de cada oferta = (5 x oferta mínima) / oferta del licitador.
TOTAL

83,80 punts
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Puntuació de la proposta presentada.

EMPRESA
LICITADORA

Preu ofertat
(sense IVA)

CÀTERING PLAT A
TAULA S.L..

3,25€/menú

Valoració
Proposició
TÈCNICA

Oferta
econòmica

TOTAL

ORDRE

1
78,80

5
83,80

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
QUART. Designar com a responsable del contracte a la responsable de l’àrea
d’Ensenyament qui podrà sol·licitar la col·laboració de les tècniques del servei.

VUITÈ. 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.

PUNT 2n. Autorització del canvi de membre de la UTE Escolar Baix Ebre per
transmissió d’empresa

ANTECEDENTS
1. La Comissió de Govern, en sessió de data 19.11.2018, va acordar adjudicar els següents
lots del contracte del SERVEI DE TRASNPORT ESCOLAR A LA COMARCA DEL BAIX
EBRE a les corresponents empreses:
LOT
2
7

EMPRESA
UTE ESCOLAR 2018
UTE ESCOLAR 2018

2. En data 19.12.2018, les empreses LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA i
JAIME CARRERA, SAU constitueixen davant notari una Unió Temporal d’Empresas,
sense personalitat jurídica, amb la denominació de "La Hispano de Fuente En Segures SA
y Jaime Carrera SAU Unión Temporal de Empresas Llei 18/1982", abreujadament "Escolar
2018 Unión Temporal de Empresas Lei 18/1982".
3. En data 28.12.2018 se signa el contracte administratiu per a prestació del servei de
transport escolar de LOT 7 entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i la UTE Escolar 2018.
La signatura del contracte del LOT 2 resta pendent per presentació de recurs especial en
matèria de contractació.
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SETÈ. 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.
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SISÈ. Notificar a l’empresa CÀTERING PLAT A TAULA, adjudicatari del contracte, la
present Resolució i citar-li per a la signatura del contracte.

ACTA COMISSIO GOVERN

CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

1. L’article 69 de la Llei 9/2017, disposa:
8. Si durant la tramitació d'un procediment i abans de la formalització del contracte es
produís la modificació de la composició de la unió temporal d'empreses, aquesta quedarà
exclosa del procediment. No tindrà la consideració de modificació de la composició
l'alteració de la participació de les empreses sempre que es mantingui la mateixa
classificació. Quedarà exclosa també del procediment d'adjudicació del contracte la unió
temporal d'empreses quan alguna o algunes de les empreses que la integrin quedés
sotmesa en prohibició de contractar.
Les operacions de fusió, escissió i aportació o transmissió de branca d'activitat de què
siguin objecte alguna o algunes empreses integrades en una unió temporal no impediran
la continuació d'aquesta en el procediment d'adjudicació. En el cas que la societat
absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent de la branca
d'activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, caldrà que tinguin plena
capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la
solvència, la capacitat o classificació exigida.
9. Un cop formalitzat el contracte amb una unió temporal d'empreses, s'han d'observar les
regles següents:
a) Quan la modificació de la composició de la unió temporal suposi l'augment del nombre
d'empreses, la disminució d'aquest, o la substitució d'una o diverses per una altra o altres,
es necessitarà l'autorització prèvia i expressa de l'òrgan de contractació, havent de haverse executat el contracte almenys en un 20 per cent del seu import o, quan es tracti d'un
contracte de concessió d'obres o concessió de serveis, que s'hagi efectuat la seva
explotació durant almenys la cinquena part del termini de durada del contracte. En tot cas
caldrà que es mantingui la solvència o classificació exigida i que en la nova configuració de
la unió temporal les empreses que la integrin tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin
incurses en prohibició de contractar.
b) Quan tingui lloc respecte d'alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal
operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d'activitat, continuarà l'execució del
contracte amb la unió temporal adjudicatària. En el cas que la societat absorbent, la
resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent de la branca d'activitat, no
siguin empreses integrants de la unió temporal, caldrà que tinguin plena capacitat d'obrar,
no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat
o classificació exigida.
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FONAMENTS DE DRET
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5. En data 30.08.2019, el representant de la UTE comunica al Consell Comarcal del Baix
Ebre que una de les empreses integrants d’aquesta UTE, JAIME CARRERA S.A.U. ha
acordat la cessió i transferència de la seva participació en l’esmentada UTE, i la prestació
que en la mateixa feia de les rutes de transport escolar que li corresponien, a favor de la
mercantil Teresa y Jose Plana Empresa Plana S.L., subrogant-se aquesta en tots els drets
i deures que tenia Jaime Carrera S.A.U., però condicionada a l'oportuna autorització
administrativa de transmissió per part del Consell Comarcal, a més de l’acceptació per part
de les altres empreses de la UTE adjudicatària dels lots descrits en l’apartat anterior.
Aquesta transmissió es va elevar a document públic davant del notari de Tarragona el Sr.
Martin Garrido el passat 1 de juliol de 2019.

ACTA COMISSIO GOVERN

4. En data 10.07.2019, la Comissió de Govern acorda donar-se per assabentada de la
resolució 226/2019, en relació al recurs N-2019-007 i de l’aixecament de la suspensió de
l’adjudicació acordada i declara l’adjudicació dels LOTS 1, 2, 3 i 4 del contracte prestació
del servei de transport escolar de la comarca del Baix Ebre.

SITUACIÓ ACTUAL
1. LOT 7. El contracte va ser signat en data 28.12.2018 i iniciada la seva prestació el mes
de gener de 2018. La durada és:
Curs 2018-2019 -parcial: 6 mesos - EXECUTATS
Curs 2019-2020: 9 mesos
Curs 2020-2021: 9 mesos

Per tot l’exposat, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. AUTORTIZAR la modificació en la composició de la UTE Escolar 2018 Unión
Temporal de Empresas Llei 18/1982, per la substitució de l’empresa JAIME CARRERA,
SAU per l’empresa TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA PLANA, Sociedad Limitada
Segon. Sol·licitar al representant de la UTE Escolar 2018 que lliuri al Consell Comarcal del
Baix Ebre la formalització de la constitució de la UTE amb l’empresa TERESA Y JOSE
PLANA EMPRESA PLANA, Sociedad Limitada
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses afectades i publicar-lo en el perfil de
contractant del Consell Comarcal del Baix Ebre

PUNT 3r. Formalització de la pròrroga del contracte del Servei d’inspecció del
sanejament
El Consell Comarcal té signat un contracte amb l’empresa EMATSA per a l’execució del
servei d’inspecció a establiments i activitats que aboquen les aigües residuals al servei
comarcal de sanejament del Baix Ebre
El contracte va finalitzar el dia 01.06.2019, però preveu la possibilitat de pròrroga.
L’informe emès per la tècnic responsable del contracte és favorable, per fer efectiva la
pròrroga de l’actual contracte per un import de 5.172,32 € i 1.086,19 € d’IVA anuals, del
servei corresponents a la inspecció a establiments i activitats que aboquen les aigües
residuals al servei comarcal de sanejament del Baix Ebre que està format pels sistemes de
sanejament l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, el Perelló, Roquetes-Tortosa, Camarles, Marina
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3. S’ha comprovat, a través de la seva inscripció en el Registre de Licitadors, que
l’empresa TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA PLANA, Sociedad Limitada disposa de la
capacitat i solvència requerida per aquesta licitació
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2. LOT 2. L’adjudicació es va produir en data 19.11.2018 i sobre aquesta es va presentar
recurs especial en matèria de contractació. El recurs va aixecar la suspensió de
l’adjudicació, la qual es va produir en data 10.07.2019. La signatura del contracte no s’ha
produït. Les operacions de fusió, escissió i aportació o transmissió de branca d'activitat de
què siguin objecte alguna o algunes empreses integrades en una unió temporal no
impediran la continuació d'aquesta en el procediment d'adjudicació.

ACTA COMISSIO GOVERN

La totalitat són 24 mesos, essent el 20 % 4,8 mesos.

Sant Jordi (Ametlla de Mar), l’Aldea, Benifallet i d’Alfara de Carles i, altres sistemes que
puguin formar part del Servei.
Per tot l’exposat, la Comissió de Govern , per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Formalitzar la pròrroga per un any del contracte signat amb EMPRESA
MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRRAGONA, per a la prestació del servei
corresponents a la inspecció a establiments i activitats que aboquen les aigües residuals al
servei comarcal de sanejament del Baix Ebre que està format pels sistemes de sanejament
de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, el Perelló, Roquetes-Tortosa, Camarles, Marina Sant Jordi
(Ametlla de Mar), l’Aldea, Benifallet i d’Alfara de Carles i, altres sistemes que puguin formar
part del Servei.

DELTEBRE

En data 27/02/2019 el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’empresa AQUATEC,
PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU van signar la formalització del
contracte administratiu per a realitzar la redacció de L’ESTUDI D’ALTERNATIVES
SOBRE L’AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE DELTEBRE I MILLORES DEL SANEJAMENT
DEL MUNICIPI
El termini d’execució d’aquest contracte és de sis mesos, des de la data de signatura
del contracte. Segons el plànnig d’execució contractual la data d’entrega dels treballs
està prevista pel dia 27/08/2019
Segons informa detalladament el tècnic responsable del contracte, han aparegut algunes
situacions que cal consensuar amb l’Ajuntament de Deltebre i amb l’ACA i,
conseqüentment, resoldre abans de lliurar el document
A la vista de la impossibilitat de lliurar el document en la data prevista en el contracte, a
caus de circumstàncies totalment alienes a l’empresa adjudicatària, S’ACCORDA
Primer. Prorrogar en 3 mesos; és a dir, fins el 27-11-2019, el termini d’execució del
contracte signat en data 27/02/2019 entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’empresa
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU per a realitzar la redacció
de L’ESTUDI D’ALTERNATIVES SOBRE L’AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE DELTEBRE I
MILLORES DEL SANEJAMENT DEL MUNICIPI
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària

Número: 2019-0010 Data: 27/09/2019

Pròrroga dels contractes de serveis dels estudis de sanejament de l’Ametlla de Mar i Deltebre
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ALTRES ASSUMPTES EN MATÈRIA DE SANEJAMENT

ACTA COMISSIO GOVERN

Segon. La durada de la pròrroga s’estableix fins el dia 31.05.2020

L’AMETLLA DE MAR
En data 27/02/2019 el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’empresa AQUATEC,
PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU van signar la formalització del
contracte administratiu per a realitzar la redacció de L’ESTUDI D’ALTERNATIVES DEL
SANEJAMENT EN ALTA DE LES URBANITZACIONS DEL NORD DE L’AMETLLA DE
MAR I EL NUCLI DE L’ALMADRAVA.

A la vista de la impossibilitat de lliurar el document en la data prevista en el contracte, a
caus de circumstàncies totalment alienes a l’empresa adjudicatària, S’ACORDA
Primer. Prorrogar en 3 mesos; és a dir, fins el 27-11-2019, el termini d’execució del
contracte signat en data 27/02/2019 entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’empresa
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU per a realitzar la
redacció de L’ESTUDI D’ALTERNATIVES DEL SANEJAMENT EN ALTA DE LES
URBANITZACIONS DEL NORD DE L’AMETLLA DE MAR I EL NUCLI DE
L’ALMADRAVA.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària
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Segons informa detalladament el tècnic responsable del contracte, han aparegut algunes
situacions que cal consensuar amb l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i amb l’ACA i,
conseqüentment, resoldre abans de lliurar el document

ACTA COMISSIO GOVERN

El termini d’execució d’aquest contracte és de sis mesos, des de la data de signatura
del contracte. Segons el plànnig d’execució contractual la data d’entrega dels treballs
està prevista pel dia 27/08/2019

PUNT 4T. Qüestions diverses en relació al transport escolar

La secretària informa de la Sentència recaiguda en el Contenciós-Administratiu 160/2016 interposat
per HIFE, SA en 29 de març de 2016, contra la Resolució 11/2016, dictada en data 26 de gener de
2016 pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
La Sala Contenciosa-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció 5a) ha
decidit:
1º.- DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu interposat per HIFE, SA , contra la Resolució
11/2016, dictada en data 26 de gener de 2016 por el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, que se confirma per estimar-se ajustada a dret.
2º.- CONDEMNAR a la part actora al pagament de les costes devengades a la seva instància, fins
el límit de 4.000 euros, 2.000 euros en favor de cada una de las parts demandades.

B) Pendent pronunciament de la peça separada de suspensió del contenciós presentat per
Carrera al LOT 6

La secretària informa sobre la interposició del recurs contenciós-administratiu per part de
l’empresa JAIME CARRERA, SAU contra la resolució del Tribunal català de contractes del
Sector Públic 170/2019, en relació al recurs N-2018-342 del recurs especial en matèria de
contractació interposat pel senyor Jaime Carrera Saura, en nom i representació de
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A) Sentència favorable contenciós 160/2016

l’empresa JAIME CARRERA, SAU, contra l'acord de la Comissió de Govern del Consell
Comarcal del Baix Ebre, de data 19 de novembre de 2018.
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, per unanimitat dels seus membres, va
acordar desestimar el recurs i aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació.
L’empresa JAIME CARRERA, SAU ha presentat una peça separada de petició de mesura
cautelar de suspensió de l’adjudicació.
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SIGNAT DIGITALMENT

ACTA COMISSIO GOVERN

I no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 09.45 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.

