ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
SESSIO: 07/2018
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 25 de juny de 2018
HORA: 10.30 h
MEMBRES ASSISTENTS:
Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta
Elisabet Zapater Alfonso
Joan Pere Gómez Comes
Ferran Cid Martí
Lluís Espinach Pegueroles
Roger Avinyó Martí
MEMBRES EXCUSATS
Daniel Andreu Falcó
Josep Felip Monclús Benet
ALTRES ASSISTENTS:
Enric Adell Moragrega
Josep Antoni Navarro Serra
Mayte Puell Garcia
Josep Codorniu Suñer
Alfredo Ferré Fandos
Joaquim del Pino Homedes
Rafel Tomas Royo
Francesc Gas Ferré
Mayte Puell Garcia
Carlos Serra Ventura
Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Els membres de la comissió de Govern coneixen l’acta 06/2018 d’aquest òrgan i per
unanimitat aproven el document de la sessió de data 22 de maig de 2018
PUNT 2n. Assumptes de comissió de Govern:
Expedients de licitació de contractes l’àrea d’Activació Econòmica:
1. Donar compte d’adjudicació dels següents contractes
Se’n dona compte de les resolucions de Presidència, fent ús de la facultat atribuïda per
la Comissió de Govern com a òrgan de contractació per acord de data 22 de maig de
2018, d’adjudicació dels contractes següents:

- Programa d’assessorament integral per a microempreses
Adjudicar el contracte de serveis “Programa d’assessorament integral per a
microempreses “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 Activa Consultors & Partners SL per un import de 16.900,00 €.
- Assistència tècnica per a la implementació d’un pla d’acció de desenvolupament
turístic en base al cicloturisme al Baix Ebre – Terres de l’Ebre
Adjudicar el contracte de serveis “Assistència tècnica per a la implementació d'un pla
d'acció de desenvolupament turístic en base al cicloturisme al Baix Ebre “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 Despatx Capellà
Ballbé, SL per un import de 30.200,00 €.
- Assistència tècnica per la implementació de polítiques de Desenvolupament
Local
Adjudicar el contracte de serveis “Assistència tècnica per la implementació de polítiques
de desenvolupament local“ 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 Development People SL per un import de 11.000,00 €.

- Assistència tècnica per al foment de la cooperació territorial en el marc del
procés de la concertació a la comarca del Baix Ebre
Adjudicar el contracte de serveis “Assistència tècnica per al foment de la cooperació
territorial en el marc del procés de la concertació a la comarca del Baix Ebre“ 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 Development People
SL per un import de 17.500,00 €.
- Cicle de seminaris de màrqueting digital i eines d’internet per gestionar la teva
empresa
Adjudicar el contracte de serveis “Cicle de seminaris de màrqueting digital i eines
d’internet per gestionar la teva empresa “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 Quadrant Alfa, SL per un import de 6.400,00 €.

- Assistència tècnica per coordinar i donar suport al funcionament i consolidació
del dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca del Baix Ebre
Adjudicar el contracte de serveis “Assistència tècnica per coordinar i donar suport al
funcionament i consolidació del dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca del Baix
Ebre“ 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
Insercoop, SCCL per un import de 31.500,00 (preu amb IVA exclòs), 38.115,00 (Preu
amb IVA inclòs) €.

2. Adjudicació
- Programa per fomentar el creixement empresarial. 360º. Professionalitzem i fem
créixer la teva empresa
Vist l’informe-proposta de secretaria, i fent ús de la facultat atribuïda per la Comissió de
Govern com a òrgan de contractació, per acord de data 22 de maig de 2018, la
Presidenta ha resolt:
Adjudicar el contracte de serveis “Programa per fomentar el creixement empresarial
360º. Professionalitzem i fem créixer la teva empresa“ 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 dels diferents lots a les empreses:
LOT 1. Model de negoci i estratègia empresarial: Activa Consultors & Partners per
un import de 13.700,00 € (Preu amb IVA exclos), 16.577,00 (Preu amb IVA Inclòs).
LOT 2. Màrqueting offine i màrqueting digital: Quadrant Alfa, SL per un import de
15.567,00 € (Preu amb IVA exclos), 18.836,07 (Preu amb IVA Inclòs).
LOT 3. Finances i control de gestió: Activa Consultors & Partners per un import de
14.900,00 € (Preu amb IVA exclos), 18.029,00 (Preu amb IVA Inclòs).
LOT 4. Comerç Exterior /exportació: G&G Exportconsulting, SL per un import de
11.900,00 € (Preu amb IVA exclos), 14.399,00 (Preu amb IVA Inclòs).

Expedients de licitació de contractes l’àrea de serveis a les persones
1. Proposta de classificació i adjudicació
- Subministrament de menús per al Servei d’Intervenció Socioeducativa
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Subministrament
Objecte del contracte: Subministrament de menús per al servei d’intervenció
socioeducativa -SIS- Estiu 2018 i 2019
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: Simplificat

Codi CPV: 55523000-2
Valor estimat del contracte: 34.036,36 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 4.254,55 €
IVA%: 425,45 (Per cada LOT)
(Per cada LOT)
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 4.680,00 € (Per cada LOT)
Durada de l'execució: finalització del darrer curs a
l’estiu de 2019

Durada màxima: 14 mesos

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei ________
Aprovació Plec prescripcions tècniques
Aprovació 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 «B»

04/04/2018
22/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
06/06/2018
25/06/2018
25/06/2018

Examinada la documentació que l'acompanya, vista la proposta de la Mesa de
contractació, aquesta Comissió de Govern, per unanimitat del membres presents,
ACORDA:

PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la
proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el
següent ordre decreixent:
Nom de l’empresa (LOT 1)

Gastronoevents Selectes
SL
Nom de l’empresa (LOT 2)

Gastronoevents Selectes
SL
Nom de l’empresa (LOT 3)

Gastronoevents Selectes
SL
Nom de l’empresa (LOT 4)
Gastronoevents Selectes
SL

Puntuació
Total
60
Puntuació
Total
60
Puntuació
Total
60
Puntuació
Total
60

SEGON. Requerir a l’empresa GASTRONOEVENTS SELECTES SL licitador que ha
presentat la millor oferta, perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, present la documentació
justificativa de les circumstàncies a les quals es refereixen les lletres a) a c) de l'apartat
1 de l'article 140 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
si no s'hagués aportat amb anterioritat, sense perjudici d’allò establert en el segon
paràgraf de l'apartat 3 del citat article; és a dir, cal presentar:
- Escriptura fundacional i de representants de la societat i DNI del representant
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social
- Documents acreditatius de la solvència:
La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se mitjançant:
a) Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte. El volum de negocis
mínim anual exigit per admetre el licitador serà, com a mínim, d'una vegada i mitja el
valor estimat del contracte

La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa
haurà d'acreditar-se mitjançant els documents següents:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats dins els últims tres anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o els treballs
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits per l'òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una
declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a
l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa,
participants en el contracte. S’aportaran els títols o les acreditacions acadèmiques dels
tècnics de l’empresa destinats a l’execució del contracte així com l’experiència
professional d’aquests tècnics, o les característiques i les capacitats mínimes de les
unitats tècniques exigides, segons correspongui

- Declaració / acreditació de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta i
es doni trasllat a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per resoldre sobre
aquest tema i realitzar l’adjudicació corresponent, si s’escau.
QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de
la despesa.

Expedients de licitació de contractes l’àrea de joventut
1. Proposta de classificació i adjudicació
- Servei de cursos de monitor de lleure
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Organització i realització de dos cursos de monitor de lleure
anuals durant l’any 2018 i l’any 2019.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 80310000-0
Valor estimat del contracte: 21.258,00 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 10.624,00 € IVA%: Exempt
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 10.624,00 €
Durada de l'execució: finalització del darrer curs a
l’estiu de 2019

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Durada màxima: 14 mesos

Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei
Aprovació del Plec prescripcions tècniques
Arpvació del 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 «B»
Informe de valoració tècnica
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C» i proposta
d'adjudicació

03/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
29/05/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
21/06/2018

Examinada la documentació que l'acompanya, vista la proposta de la Mesa de
contractació, amb la següent puntuació:

Preu sense IVA
Escola de l’Esplai
de Tortosa

10.300,00

IVA
0,00

Punts
Oferta
Puntuació
Econòmica Tècnica Total
23,5
10.300,00
5
18,50
0

Preu en
IVA

Vista la proposta, la Comissió de Govern, per unanimitat del membres presents,
ACORDA:
PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta
duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre
decreixent:
Nom de l’empresa
Escola de l’Esplai de Tortosa

Puntuació total
23,50

SEGON. Requerir a L’ESCOLA DE L’ESPLAI DE TORTOSA licitador que ha presentat
la millor oferta, perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, present la documentació justificativa de les
circumstàncies a les quals es refereixen les lletres a) a c) de l'apartat 1 de l'article 140
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, si no s'hagués
aportat amb anterioritat, sense perjudici d’allò establert en el segon paràgraf de l'apartat
3 del citat article; és a dir, cal presentar:
- Escriptura fundacional i de representants de la societat i DNI del representant
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social
- Documents acreditatius de la solvència:
La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se mitjançant:
a) Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte. El volum de negocis
mínim anual exigit per admetre el licitador serà, com a mínim, d'una vegada i mitja el
valor estimat del contracte
La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa
haurà d'acreditar-se mitjançant els documents següents:

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats dins els últims tres anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o els treballs
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits per l'òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una
declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a
l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa,
participants en el contracte. S’aportaran els títols o les acreditacions acadèmiques dels
tècnics de l’empresa destinats a l’execució del contracte així com l’experiència
professional d’aquests tècnics, o les característiques i les capacitats mínimes de les
unitats tècniques exigides, segons correspongui

- Declaració / acreditació de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
- Comprovant d'haver constituït la garantia definitiva per import de 515,00 €
Aquesta documentació pot ser substituïda per la inscripció en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic que acreditarà les condicions
d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació,
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta i
es doni trasllat a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per resoldre sobre
aquest tema i realitzar l’adjudicació corresponent, si s’escau.
QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de
la despesa.
Expedients de contractació de l’àrea d’ensenyament
1. Licitació
Aprovació de plecs de clàusules i licitació del servei de transport escolar, curs
2018-2019 i següents
ANTECEDENTS

1. En la sessió de data 19 de desembre de 2016, la Comissió de Govern del Consell
Comarcal del Baix Ebre va aprovar inicialment el plec de clàusules administratives
particulars per a l’execució del servei de transport escolar a la comarca del Baix Ebre,
cursos 2017-2018 amb la possibilitat de pròrroga d’un any, mitjançant procediment obert,
subjecte a regulació harmonitzada i la corresponent licitació.
2. En el marc d’aquest procediment, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix
Ebre, en sessió de data 27 de març de 2017, va acordar desistir del procediment de
contractació atès:
A) l’incompliment del termini obligatori de publicitat que marca el Reglament Europeu
1370/2007: la manca de la publicitat exigida invalida el procediment

B) les contradiccions establertes en el plec de clàusules administratives en relació al
compliment del RD 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport
escolar i de menors: la superació del requisit de durada del trajecte fa imprescindible redefinir
l’objecte del contracte
C) la vulneració de les disposicions de l’article 87.1 del TRLCSP: l’adequació del preu a la
realitat actual fa imprescindible definir novament el preu del contracte i el seu valor estimat.
3. En data 24.06.2017 es publica en el DOUE l’anunci 2017/S119 -241417 com ANUNCI
PREVI d’un contracte de serveis per a la prestació del transport escolar col·lectiu a la
comarca del Baix Ebre en vehicles de més de 9 places per als cursos 2018-2010, amb
possibilitat de pròrroga.
4. En data 27.06.2017 es publica en el DOUE l’anunci 2017/S120 -243481 com ANUNCI
PREVI d’un contracte de serveis per a la prestació del transport escolar col·lectiu a la
comarca del Baix Ebre en vehicles de menys de 9 places per als cursos 2018-2010, amb
possibilitat de pròrroga
En el marc actual, es produeix la següent
SITUACIÓ ACTUAL
I. En data 20.03.2018, el gerent del Consell Comarcal del baix Ebre ha signat un
contracte de serveis amb l’empresa Col·lectiu d’Analistes Socials, SL amb CIF
B64816838 i domicili a Via Augusta 15-5 a Sant Cugat del Vallès, l'objecte del qual és
l’anàlisi de costos, rutes i alternatives de millora en el transport escolar i el transport
adaptat i assistit.
II. En data 08.05.2018, l’empresa Col·lectiu d’Analistes Socials, SL lliura al Consell
Comarcal del Baix Ebre el treball encarregat de l’estudi de costos de les rutes.
Un cop avaluat el document s’ha optat per adaptar els preus de les rutes al seu contingut
i, en aquells casos que és inferior al preu actual, mantenir aquest.
III. L’Associació catalana de Municipis i Comarques -ACM- ha lliurat als consell
comarcal el document “GUIA PER A LA REDACCIÓ DELS PLECS DE

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DELS PLECS DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN EL CONTRACTE DEL
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR QUE HAN DE PRESTAR ELS
CONSELLS COMARCALS”
Els serveis tècnics de l’àrea d’ensenyament i els serveis jurídics de secretaria han
avaluat el document i han proposat que la licitació es realitzi d’acord amb els plecs
proposat per l’ACM
IV. En el marc actual de la normativa de contractes del sector públic, analitzant la
possibilitat de durada dels contractes de serveis i la seva operativa real, s’ha considerat
que la durada més coherent és licitar el servei per tres cursos escolars, amb la
possibilitat de prorrogar per dos cursos més. Amb aquest criteri es considera que es
dona estabilitat a les empreses i als serveis comarcals.
V. Pel que fa a l’estructura dels diferents lots, s’ha avaluat la seva operativitats i s’ha
considerat com a elements de cohesió, els següents:

1. La població on s’ubiquen els centres escolars
2. la tipologia dels vehicles
3. la tipologia dels centres
Això, els lots s’han distribuït:
1. Lots segons a població
2. Lot amb destí a centres d’educació especial
3. Lot a prestar amb vehicles de menys de 9 places
VI. Els serveis tècnics d’ensenyament i els serveis jurídics de secretaria ha dut a terme
la redacció dels plecs administratiu i de prescripcions tècniques, d’acord amb el model
aportat per l’ACM i adaptat a les característiques de la comarca del Baix Ebre i als lots
esmentats
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Prestació del servei de transport escolar de la comarca del Baix Ebre
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV:
60100000-9 Serveis de transport per carretera
60112000-6 Serveis de transport per la via pública
60130000-8 Serveis especials de transport de passatgers per carretera
Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte és de 6.278.013,00 € IVA no inclòs, que correspon al valor total
dels lots en què es divideix el contracte i tenint en compte les eventuals pròrrogues

Pressupost base de licitació IVA inclòs:
El pressupost base de licitació, que s’estima en 4.413.488,58 €, és el valor màxim dels
contractes durant el període inicial de tres cursos escolars

Durada de l'execució:
Curs 2018-2019. Podrà ser parcial
Curs 2019-2020. Íntegre
Curs 2020-2021. Íntegre

Durada màxima: fins 30.06.2023

Els cursos 2021-2022 i 2022-2023 caldrà acords de
forma expressa la pròrroga corresponent
LOTS:

LOT / RUTES
LOT 1 - TORTOSA
Ruta 1: Tivenys - Santa Rosa - Bítem - Institut Joaquin Bau
Ruta 2: Tivenys - Santa Rosa - Bítem - Institut Cristòfol Despuig
Ruta 3: Font de Quinto - Campredó - Institut Cristòfol Despuig Institut Joaquin Bau
Ruta 4: Vinallop - Institut Cristòfol Despuig - Institut Joaquin Bau

CENTRES DESTÍ

POBLACIÓ

Institut Joaquin Bau
Institut Cristòfol Despuig
Institut Cristòfol Despuig /
Institut Joaquin Bau
Institut Cristòfol Despuig /
Institut Joaquin Bau

Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa

LOT 2 - CAMARLES
Ruta 5: L'Ampolla - Roquer - Institut Camarles
Ruta 6: L'Aldea Renfe - L'Aldea Estació - L'Aldea Hostal Institut Camarles
Ruta 7: L'Aldea Hostal - L'Aldea Estació - Horts - Institut
Camarles
Ruta 8: L'Aldea Hostal - L'Aldea Estació - Lligallos - Institut
Camarles
Ruta 9: L'Ampolla - Institut Camarles

Institut Camarles
Institut Camarles

Camarles
Camarles

Institut Camarles

Camarles

Institut Camarles

Camarles

Institut Camarles

Camarles

Institut Roquetes
Institut Roquetes
Institut Roquetes
Institut Roquetes

Roquetes
Roquetes
Roquetes
Roquetes

LOT 3 - ROQUETES
Ruta 10: Benifallet - Xerta - Institut Roquetes
Ruta 11: Paüls - Xerta - Institut Roquetes
Ruta 12: Aldover - Raval de Cristo - Institut Roquetes
Ruta 13: Alfara de Carles - Els Reguers - Institut Roquetes
LOT 4 - DELTEBRE
Ruta 14: Els Muntells - Sant Jaume d'Enveja - Institut Deltebre Institut Deltebre
Ruta 15: Sant Jaume d'Enveja - Institut Deltebre
Institut Deltebre

Deltebre
Deltebre

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

Institut Blanca d'Anjou

El Perelló

Institut Mare de Déu de la

L'Ametlla de
Mar

LOT 6 – L’AMETLLA DE MAR
Ruta 17: Calafat - St Jordi d'Alfama - Tres Cales - Institut Mare
de Déu
de la Candelera
Ruta 18: Calafat - St. Jordi d'Alfama - Tres Cales - Escola Sant
Jordi
Ruta 19: Calafat - St. Jordi d'Alfama - Tres Cales - Escola Sant
Jordi

Candelera
Escola Sant Jordi
Escola Sant Jordi

L'Ametlla de
Mar
L'Ametlla de
Mar

LOT 7 – EDUCACIÓ ESPECIAL
Ruta 20: Bítem - Sta. Rosa - Remolins - Raval de Cristo Roquetes CPEE Sant Jordi - Jesús - CEE Verge de la Cinta
Ruta 21: L'Ametlla de Mar - El Perelló - L'Ampolla - CPEE Sant
Jordi CEE Verge de la Cinta
Ruta 22: Deltebre - Camarles - L'Aldea - CEE Verge de la Cinta
Ruta 23: Tortosa - CPEE Sant Jordi - Tortosa - CEE Verge de
la Cinta

CPEE Sant Jordi/

Jesús

CEE Verge de la Cinta
CPEE Sant Jordi/

Campredó
Jesús

CEE Verge de la Cinta
CEE Verge de la Cinta
CPEE Sant Jordi/ CEE Verge
de la Cinta

Campredó
Campredó
Jesús /
Campredó

CPEE Sant Jordi
CPEE Sant Jordi/
CEE Verge de la Cinta
CEE Verge de la Cinta CPEE
Sant Jordi/
CEE Verge de la Cinta
CEE Verge de la Cinta
Aula Integral de Suport
Aula Integral de Suport

Jesús
Jesús /
Campredó
Jesús /
Campredó
Campredó
Deltebre
Roquetes
Roquetes

LOT 8 – VEHICLES MENYS DE 9 PLACES
Ruta 24: Deltebre - Camarles - L'Aldea - CPEE Sant Jordi
Ruta 25: Pobla de Massaluca - Corbera d'Ebre - Gandesa - El
Pinell de Brai - CPEE Sant Jordi - CEE Verge de la Cinta
Ruta 26: Arnes - Xerta - Aldover - CPEE Sant Jordi - CEE Verge
de la Cinta
Ruta 27: Amposta - l'Aldea - CEE Verge de la Cinta
Ruta 28: Urbanització Riumar - Deltebre parada bus
Ruta 29: Amposta - Tortosa - Roquetes
Ruta 30: Vinebre - Móra d'Ebre

ELS LOTS 1 A 6 ES PRESETEN EN VEHICLES DE MÉS DE 9 PLACES
EL LOT 7 REQUEREIX VEHICLES ADAPTATS

EL LOT 8 ES PRESTA EN VEHICLES DE MENYS DE 9 PLACES

Per tot l’exposat, la Comissió de Govern, vist el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’ensenyament, cultura, joventut i esports, per unanimitat dels membres presents, adopta
els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel servei
del transport escolar a la comarca del Baix Ebre per als cursos Curs 2018-2019 (parcial),
Curs 2019-2020 íntegre i Curs 2020-2021 íntegre, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Publicar l'anunci de licitació en el DOUE, DOGC i 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. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:
— Sandra Zaragoza Vallés, que actuarà com a President de la mesa. Podrà substituirla una consellera o un conseller comarcal amb responsabilitats a l’àrea d’ensenyament
—Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal (Secretari de la Corporació).
—Maria Teresa Barberà Martí, Vocal (Interventor de la Corporació).
—Eva Blanch Gisbert, Vocal (Tècnic comarca d’ensenyament)
—Anna Fàbregas Castelló, (funcionària de l’àrea d’ensenyament) Vocal.
—Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

2. Pròrrogues
- Proposta de prorroga del servei de menjador escolar dels centres La Mercè i
Remolins, per al curs 2018-2019
En data 8 de setembre de 2017, el Sr. Enric Roig Montagut, president del Consell
Comarcal del Baix Ebre que actua en representació d’aquesta administració i la Sra.
Montse Marsà Fadurdo, en representació de l’entitat GASTRONOEVENTS SELECTES,
SL amb CIF B55648687 van signar el contracte de subministrament dels menús del
menjador escolar de les escoles de Remolins i La Mercè de Tortosa, curs 2017-2018.
La clàusula 6a. del plec administratiu que regeix el contracte disposa que aquest es
podrà prorrogar pel curs 2018-2019, manifestat de forma expressa pel Consell
Comarcal abans de la finalització del mes de juny de 2018 amb notificació per escrit a
l'adjudicatari.
Atesa la voluntat de prorrogar el contracte, la Comissió de Govern, després de conèixer
el dictamen de la comissió informativa comarcal d’ensenyament, cultura, joventut i
esports, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents acords:
Primer. Prorrogar el contracte de subministrament dels menús del menjador escolar de
les escoles de Remolins i La Mercè de Tortosa, per al curs 2018-2019.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa GASTRONOEVENTS SELECTES, SL

- Proposta de NO prorrogar el servei de transport escolar de diverses rutes
En data 13 d’abril de 2016, el Sr. Joan Navarro Cabrera, gerent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, actuant en nom i representació d’aquesta administració publica, i el Sr.
Oscar Pallarés Gilabert, actuant en nom i representació de l’empresa JOCAR BUS, SL
van signar el contracte de serveis per a la prestació de les rutes de transport escolar
col·lectiu a la comarca del Baix Ebre pels cursos 2014-2015 (parcial), 2015-2016, 20162017, 2017-2018, de les rutes que seguidament s’esmenten, amb estricta subjecció a
la seva oferta econòmica i tècnica i als plecs de clàusules administratives i tècniques
RUTA 3 – Vinallop - Estació busos Tortosa - IES Cristòfol Despuig
RUTA 8 – L'Ampolla - IES Camarles
RUTA 10 – Paüls - Xerta - Institut de Roquetes
RUTA 17 – Calafat - St. Jordi d'Alfama - Tres Cales - IES Mare de Déu de la Candelera

La clàusula 7a. del plec administratiu que regeix el contracte disposa que el contracte
es podrà prorrogar pel curs 2018-2019 i pel curs 2019-2020, manifestat de forma
expressa pel Consell Comarcal abans de la finalització del mes de juny de 2018 amb
notificació per escrit a l'adjudicatari.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, un cop avaluada la situació actual del transport
escolar a la comarcal, ha optat per no prorrogar el contracte amb l’empresa JOCAR
BUS, SL i iniciar la licitació de tot el conjunt de rutes de transport escolar de la comarca
Per tot l’exposat, la Comissió de Govern, després de conèixer el dictamen de la comissió
informativa comarcal d’ensenyament, cultura, joventut i esports, per unanimitat dels
membres presents, adopta els següents acords:
Primer. Considerar finalitzat el contracte de serveis per a la prestació de les rutes de
transport escolar col·lectiu a la comarca del Baix Ebre pels cursos 2014-2015 (parcial),
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, de les rutes que seguidament s’esmenten.
RUTA 3 – Vinallop - Estació busos Tortosa - IES Cristòfol Despuig
RUTA 8 – L'Ampolla - IES Camarles
RUTA 10 – Paüls - Xerta - Institut de Roquetes
RUTA 17 – Calafat - St. Jordi d'Alfama - Tres Cales - IES Mare de Déu de la Candelera

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa JOCAR BUS, SL

Atorgament de subvencions

-

Atorgament de subvenció directa

En data 4 de maig ha tingut entrada la sol·licitud de Films Nòmades GS.SL per la
realització de Terres Catalunya. Internacional ECO&TRAVEL FILM FESTIVAL que
es realitzarà, durant el mes de maig de 2018.
Atès que aquesta sol·licitud no pot ser objecte de subvenció mitjançant les bases
aprovades amb aquesta finalitat degut a que els organitzadors no tenen la figura jurídica
necessària per poder presentar-se a la convocatòria, però la corporació creu que

l’activitat té molta importància i repercussió per al nostre territori , s’ha creat una
aplicació nominal amb l’ import que haguessin obtingut si s’hagués donat la subvenció
Si aquest projecte s’hagués valorat dins de la convocatòria de les bases de subvenció,
hauria obtingut la màxima puntuació i l’import atorgat seria de 1.800€.
Vist tot l’exposat, la Comissió de Govern acorda:
Primer- Resoldre favorablement la sol·licitud de subvenció presentada per de Films
Nòmades GS.SL , per a l’organització i realització de Terres Catalunya. Internacional
ECO&TRAVEL FILM FESTIVAL i atorgar un ajut de 1.800€.
Segon- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes, comptat a partir del dia següents al de la notificació o al de la publicació
a la seu electrònica de la resolució.
Tercer- Caldrà lliurar al Consell Comarcal la documentació justificativa de les despeses
subvencionades, així com, la memòria detallada de l’activitat o projecte.
Quart- Notificar el present acord al beneficiari.
PUNT 3r. Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del
mes de juny de 2018
Els assistents coneixen els punts que s’han dictaminat en les precedents comissions
informatives i assisteixen a la Presidenta en la confecció de l’ordre del dia del ple ordinari
del mes de juny a celebrar el dia 29 d’aquest mes.
. Aprovació, si s’escau, de les bases per atorgament d’ajuts a les escoles municipals
de música, any 2018
. Aprovació, si s’escau , si s’escau de les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts
per adquisició de llibres i material curricular, curs 2018-2019
. Aprovació, si s’escau, l’adhesió a la centra de compres de l’ACM per a adquisició
de vehicle elèctric
. Aprovació, si s’escau, de la resolució d’al·legacions a l’acord plenari de modificació
de plantilla per supressió de lloc de treball
. Aprovació, si s’escau, del model de control intern per a la fiscalització i intervenció
gestió econòmica financera
. Aprovació, si s’escau, bases per la selecció d’un lloc laboral temporal de Project
Manager del PECT
. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat a personal de la Corporació

PUNT 4t. Informes de Presidència i dels senyors consellers de les actuacions
realitzades per compliment de la representació del Consell Comarcal del Baix Ebre
en els diferents òrgans i organismes d’altres administracions públiques.

La Presidenta comenta la possibilitat de realitzar una declaració institucional/moció de
rebuig a la decisió judicial d'alliberar 'la Manada” i per exigir que es continuï
desenvolupant el pacte d'estat contra la violència de gènere.
No es produeixen informes

I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta aixeca la sessió, sent 12:30 hores
del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària accidental, estenc la
present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau de la Presidenta. Certifico.

