Consell Comarcal
del Baix Ebre

ACORD D’ADJUDICACIÓ
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 12
d’agost de 2009, ha adoptat els següents ACORDS:
“La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 25 de
juny de 2009, va aprovar per unanimitat aprovar l’ expedient de contractació, mitjançant
procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’ adjudicació, per a la gestió
del servei públic del transport adaptat a la comarca del Baix Ebre, convocant la seva
licitació; autoritzar la despesa que per aquest Consell Comarcal representa la contractació
referenciada, amb càrrec a la partida 2009- 313 22707 de l’estat de despeses del Pressupost
comarcal per a l’ exercici 2009 i aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte de gestió del servei públic de
transport adaptat per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació.
En data 11 de juliol i 13 de juliol de 2009, respectivament, es publica al Butlletí oficial de
la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya els anuncis
corresponents.
Un cop duts a terme tots els tràmits reglamentaris de publicitat, es presenten a licitació,
dins el termini establert, les empreses
1.
2.
3.
4.

LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA
TERRES DE L’EBRE TAXI, SL
AUTOCARS ALIER, SL
JAIME CARRERA, S.A.U

La Mesa de contractació, reunida el dia 12 d’agost de 2009, procedeix a l’avaluació de les
propostes presentades i emet la següent valoració:
LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA
TERRES DE L’EBRE TAXI, SL
AUTOCARS ALIER, SL

JAIME CARRERA, S.A.U

S’admet a licitació
S’admet a licitació
NO s’admet a licitació:
La clàusula 9.1 disposa que la no presentació
d’algun dels documents dels sobres A i B serà
causa d’exclusió
L’empresa no presenta els documents
justificatius de la solvència professional o
tècnica.
S’admet a licitació

Un cop avaluada la documentació administrativa i admeses i excloses les empreses a
licitació, es procedeix a l’avaluació tècnica i posteriorment, en acte pública a l’obertura de
les ofertes econòmiques. No s’obre ni avalua la documentació presentada per l’empresa
AUTOCARS ALIER, SL.
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A la vista la documentació presentada per les empreses admeses a licitació, la Mesa
presenta la següent proposta d’adjudicació:

RUTA
Transport adaptat - Roquetes - Jesús- Taller Verge de la
Cinta
Transport adaptat - Deltebre - El Perelló - l'Ametlla de
Mar
Taxi: trajecte des de Domicili fins Centre Dia Deltebre
Taxi: trajecte des de Deltebre - Camarles - l'Ampolla l'Aldea fins Amposta i Tortosa
Taxi: trajecte des de Tivenys fins Taller Ocupacional V.
Cinta

EMPRESA
ADJUDICATÀRIA

PREU DIARI
SENSE IVA

HIFE, SA

229,14

JAIME CARRERA, SA
TDE TAXI, SL

324,94
6,26*

TDE TAXI, SL

94,36

TDE TAXI, SL

56,29

* preu per servei
Per tot l’exposat, la Comissió de Govern , en exercici de les seves facultats d’òrgan de
contractació, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
Primer- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a la gestió
del servei públic del transport adaptat a la comarca del Baix Ebre a les empreses següents i
pel preu exposat.

RUTA
Transport adaptat - Roquetes - Jesús- Taller Verge de la
Cinta
Transport adaptat - Deltebre - El Perelló - l'Ametlla de
Mar
Taxi: trajecte des de Domicili fins Centre Dia Deltebre
Taxi: trajecte des de Deltebre - Camarles - l'Ampolla l'Aldea fins Amposta i Tortosa
Taxi: trajecte des de Tivenys fins Taller Ocupacional V.
Cinta

EMPRESA
ADJUDICATÀRIA

PREU DIARI
SENSE IVA

HIFE, SA

229,14

JAIME CARRERA, SA
TDE TAXI, SL

324,94
6,26*

TDE TAXI, SL

94,36

TDE TAXI, SL

56,29

* preu per servei
Segon- Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors.
Tercer- Notificar i requerir a les empreses que són adjudicatari provisional del contracte,
per a que presenti, dintre dels quinze dies hàbils següents al de la data de publicació de
l’adjudicació provisional en el Perfil de contractant, la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per a contractar, així
com constituir la garantia definitiva per l’import següent:
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RUTA
Transport adaptat - Roquetes - Jesús- Taller Verge de la
Cinta
Transport adaptat - Deltebre - El Perelló - l'Ametlla de
Mar
Taxi: trajecte des de Domicili fins Centre Dia Deltebre
Taxi: trajecte des de Deltebre - Camarles - l'Ampolla l'Aldea fins Amposta i Tortosa
Taxi: trajecte des de Tivenys fins Taller Ocupacional V.
Cinta

EMPRESA
ADJUDICATÀRIA

IMPORT
GARANTIA €

HIFE, SA

2.612,20

JAIME CARRERA, SA
TDE TAXI, SL

3.704,32
381,86

TDE TAXI, SL

1.151,19

TDE TAXI, SL

641,71

Quart- Publicar l’ adjudicació provisional del contracte en el Perfil de contractant
www.baixebre.cat
Cinquè- Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s’emeti informe i es doni
compte a aquesta Comissió de Govern per a resoldre al respecte i que el gerent procedeixi
a la signatura del corresponent contracte administratiu.”
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d’ un mes a comptar des del
dia següent al de la recepció de la present notificació, davant d’aquest Consell Comarcal
del Baix Ebre de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de
la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’ article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Si s’optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això
sense perjudici que pugueu interposar qualsevol altre recurs que considereu més convenint
al vostre dret.
La secretària acctal.,

Rosa Maria Solé Arrufat
Tortosa, 12 d’agost de 2009
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