
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

SESSIO: 02/2019
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA:  18 de febrer de 2019
HORA: 12.00 h

MEMBRES ASSISTENTS:

Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta
Elisabet Zapater Alifonso
Joan Pere Gómez Comes
Josep Felip Monclus  Benet
Ferran Cid Martí
Roger Avinyó Martí
Lluís Espinach Pegueroles

ALTRES ASSISTENTS:  

Enric Adell Moragrega
Josep Codorniu Suñer
Alfredo Ferré Fandos
Kilian Franch Arques
Teresa Moreso Gisbert
Joan Antoni Navarro Serra
Joaquim del Pino Homedes
Mayte Puell Garcia
Carlos Serra Ventura
Rafel Tomàs Royo

Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent

SECRETÀRIA: Rosa Maria Solé Arrufat

ORDRE DEL DIA

PUNT 1r.  Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Els membres de la Comissió de Govern coneixen les actes de les sessions de data 
17.12.2018,  28.12.2018  i  21.01.2019 i,  per  unanimitat,  aproven les actes 12/2018, 
14/2018 i 02/2019.

PUNT 2n. Assumptes de comissió de Govern:

A) Expedients àrea de activació econòmica i turisme

Licitació del contracte d’assistència tècnica externa del PECT

El PECT EbreBiosfera és un projecte que promou un canvi  en el  model  econòmic 
territorial en favor del coneixement, la innovació, la generació d'activitat econòmica i 
empresarial i l’ocupació de qualitat, tot inserint Terres de l'Ebre en el grup d'economies 
territorials més dinàmiques de Catalunya, i  sustentat en una diagnosi prèvia de les 
potencialitats i les limitacions o debilitats actuals.



El  PECT  EbreBiosfera  té  com  a  palanca  fonamental  el  desenvolupament  de  la 
Reserva de la Biosfera com a eix vertebrador del desenvolupament econòmic territorial 
i ve definit pels següents elements estructurants:
 És un projecte territorial.
 El  projecte,  totes  les  operacions  incloses,  es  fonamenta  en  dos  processos 

estratègics previs elaborats pel territori els darrers anys: el Pla Estratègic per a 
l'Empresa i l'Ocupació de les Terres de l'Ebre (PEEOTE) i el Pla de Gestió de la 
Reserva de la Biosfera (PdGRBTE)

 El projecte inclou operacions transformadores i incipientment desenvolupades.
 Les operacions incloses estan, en tots els casos, fonamentades en els recursos i 

actius endògens existents.
 La dimensió de coneixement i innovació.
 L'ús de les TIC com a element transversal.
 Impuls en la creació i creixement d'empreses.-Acció directa, i com a avaladors, de 

diferents agents sòcio-econòmics territorials de referència.

Tal  com estableix  la  Guia dels Projectes d’Especialització i  Competitivitat  Territorial 
(PECT) són obligacions de l'entitat contractant:
 Executar les activitats assignades dins les operacions del PECT i  presentar les 

justificacions de pagament del pressupost aprovat davant de l’entitat representant, 
d’acord amb el sistema de governança del PECT i sempre respectant els terminis 
establerts a la Memòria tècnica aprovada.

 Assumeir la responsabilitat d’interlocució i representació del PECT davant la DGAL 
i/o qualsevol altre organisme que formi part de les estructures de gestió i control 
del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

 Assumeir la responsabilitat de validar i presentar les sol·licituds de reemborsament 
emeses per  les entitats  sòcies del  PECT i  beneficiàries del  Programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020 segons els procediments de justificació establerts

L'objecte  d'aquesta  licitació  és  contractar  a  una  entitat  externa  que  acompanyi  i 
assessori el Consell Comarcal del Baix Ebre en el compliment de les seves obligacions 
com a entitat contractant.

Un cop coneguts aquests antecedents, la Comissió de Govern, per unanimitat dels 
membres presents, adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel servei 
del d’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EXTERNA DEL PECT EBRE BIOSFERA, 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  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 
substituir-la  una consellera  o  un conseller   comarcal  amb responsabilitats  a  l’àrea 



d’activació econòmica i turisme
—Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal (Secretària accidental de la Corporació).
—Maria Teresa Barberà Martí, Vocal (Interventora accidental de la Corporació).
—Alba Panisello Cabrera,  Vocal (Project Manager del PECT)
—Josep Aragonés Gisbert, Vocal (Director tècnic de COPATE àrea Biosfera).
—Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

Licitació  del  contracte  de  subministrament  de  productes  per  a  establiment  d’una 
agrobotiga

Es deixa sobre la taula per a un nou plantejament

B) Expedients de contractació de l’àrea de gestió ambiental

1. Aprovació del projecte constructiu del col·lector de Tivenys

L’Ajuntament de Tivenys, en la sessió plenària de data 2 de juny de 2010, va acordar 
delegar en el Consell Comarcal del Baix Ebre les competències municipals relatives al 
sanejament en alta del municipi. El Ple del Consell Comarcal, en la sessió ordinària de 
data  11  de  març  de  2011,  va  acceptar  la  delegació  aprovada  per  l’ajuntament  de 
Tivenys.

El municipi de Tivenys disposa de sistema de sanejament des del 12/04/2017 en que 
es  va  signar  l’acta  d’inspecció  conjunta  entre  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  i  el 
representant de l’empresa adjudicatària de les obres OMS-SACECE, SAU i es va fer el 
traspàs del sistema al Consell comarcal del Baix Ebre. El sistema de Sanejament de 
Tivenys, està constituït per una EDAR i dos estacions de bombament EB-1 i EB-2.

Amb el sistema de tractament implantat a l’EDAR, no s’assoleix un efluent que doni 
compliment  als  límits  legals  establerts  fet  que  suposava  una  greu  problemàtica 
d’insalubritat, atès que aquest efluent discorre vers al riu Ebre pel curs del barranc 
Valljardina, dintre del qual, existeixen diferents pous de captació d’aigua. Aquest fet 
comporta  que  actualment  les  instal·lacions  no  estiguin  operatives  i  es  transporti 
diàriament l’aigua que entra a l’EDAR a l’Estació de bombament EB1E del sistema de 
sanejament de Tortosa, per al seu tractament, mitjançant camió cisterna.

Per donar una solució a les mancances del sistema de sanejament de Tivenys,  el 
Consell  Comarcal  del  Baix  Ebre com a ens gestor del  sistema de sanejament,  va 
iniciar diferents actuacions, que en tot moment han estat acordades amb l’Agència 
Catalana de l’Agua (ACA):

1.- Sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) el permís d’abocament de
l’EDAR de Tivenys.

2.- Per requeriment de la CHE, es va realitzar un estudi hidrogeològic de l’afectació de
l’abocament al medi, que va concloure que existia la possible afectació de l’abocament
sobre els pous de captació d’aigua.

3.-  Es  va  realitzar  l’”Estudi  d’alternatives  i  projecte  constructiu  de  la  solució  
d'adequació de l'abocament de l'efluent de l'EDAR de Tivenys”. Aquest projecte està
dividit en:
- Fase I: tram col·lector EB2 fins el riu Ebre
- Fase II: tram col·lector EDAR fins EB2



4.-  Es  va  realitzar  un “Estudi  d’alternatives  de l’EDAR”  que va  concloure  que  cal  
modificar l’EDAR de Tivenys. 

5.-  Per  poder  parar  el  transport  en  camió  cisterna  d’aigua  residual  de  l’EDAR de 
Tivenys a l’EDAR de Tortosa-Roquetes, es va sol·licitar a la CHE per mitjà de l’ACA, 
l’autorització de l’execució del col·lector efluent de l’EDAR de Tivenys, aquesta obra 
per la seva logística s’ha de realitzar en 2 fases tal i com es detalla al projecte:

- Fase I (tram col·lector EB2 fins el riu Ebre) _ permetrà parar l’abocament amb camió 
cisterna  i  provisionalment  l’abocament  directe  al  riu,  fent  un  pretractament  previ 
d’eliminació de residus.
- Fase II (tram col·lector EDAR fins EB2) _ permetrà un cop realitzada la modificació 
de l’EDAR abocar al riu Ebre, l’abocament de l’aigua tractada de l’EDAR.

6.- Es va sol·licitar a l’ACA per mitjà del Pla de Reposicions i Millores l’atribució de fons
per  realitzar  el  “Projecte  constructiu  de  la  solució  d'adequació  de  l'abocament  de  
l'efluent  de  l'EDAR  de  Tivenys”_Fase  I.  L’ACA  va  atribuir  al  Consell  Comarcal 
l’AF19000093 per un import de 107.345,99 € més IVA.

7.- L’ACA ha tramès en data 07/02/2019 la resolució de la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre dictada en l’expedient UDPH2018003463 en la qual resolen:

AUTORIZAR, a los efectos de la protección del dominio público hidráulico y del régimen  
de las corrientes, al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE a realizar el  COLECTOR  
SUBTERRÁNEO perteneciente al sistema de saneamiento de la localidad
de TIVENYS (TARRAGONA), y cuyo trazado discurre en paralelo con el BARRANCO  
VALLJARDINA por la zona de policía de su margen derecha, y con punto de desagüe en  
el RÍO EBRO, de acuerdo con el proyecto suscrito por el ingeniero de caminos, canales  
y puertos Maria Aromir Batiste Alentorn, ‘Projecte Constructiu de la Solució d’Adequació  
de l’Abocament de l’Efluent de l’Edar de Tivenys’.
Las obras se llevarán a cabo en el plazo máximo de  NUEVE (9) MESES,  plazo que 
coincide  con  el  de  vigencia  de  la  autorización,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  
notificación de la presente.

Un cop coneguts aquests antecedents i davant la necessitat de dur a terme aquesta 
actuació  per  solucionar  un  problema  important  en  el  sistema  de  sanejament  de 
Tivenys, la Comisió de Govern, després de conèixer el dictamen de la la Comissió 
informativa  comarcal  de  gestió  ambiental,  per  unanimitat  dels  membres  presents 
adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres:

Objecte:  PROJECTE  CONSTRUCTIU  DE  LA  SOLUCIÓ  D'ADEQUACIÓ  DE 
L'ABOCAMENT DE L'EFLUENT DE L'EDAR DE TIVENYS

Autora del projecte: Maria Aromir Batiste-Alentorn
Pressupost d’execució per contracta: 
FASE I: 111.079,76 € 
FASE II: 221.413,66 €
TOTAL: 332.493,42 €
 
SEGON.  D’acord  amb  l’article  37.1  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 235.2 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 



i de règim local de Catalunya, a fi que es pugui examinar i formular les reclamacions i  
al·legacions que s’escaiguin durant  el  termini  de 30 dies hàbils,  comptadors des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPT, el projecte es pot consultar íntegrament 
al  tauler  d’anuncis  de  la  seu  electrònica,  a  l’adreça 
http://baixebre.cat/tramits/anuncis-oficials.

TERCER. Trametre aquest acord i la disposició del projecte a l’Ajuntament de Tivenys i 
a  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  per  tal  que  en  tinguin  coneixement  i  als  efectes 
corresponents d’emissió d’informe, si s’escau.

QUART. Rebuts els informes i en el cas de no presentar al·legacions al projecte, que la 
secretaria  emeti   Informe-proposta  i  es  traslladi  a  la  Comissió  de  Govern  per  a 
l’aprovació definitiva del projecte.

2. Licitació de la redacció del projecte de l’EDAR de Tivenys

“Característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Serveis

Objecte  del  contracte:. Redacció  del  projecte  constructiu  de  remodelació  de 
l’actual EDAR de Tivenys

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 71335000-5

Valor estimat del contracte: 35.700,00 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 54.000,00 € IVA%: 7.497,00 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 43.197,00 €

Durada de l'execució: quatre (4) MESOS, 
començant a comptar des de la data de la signatura 
del contracte

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document Data

Resolució de l'òrgan de contractació. Inici i aprovació 
de plecs

24 de setembre de 2018

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 
«A»

31 d’octubre de 2018

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 
«B

31 d’octubre de 2018

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 
«C» i proposta d'adjudicació

12 de novembre de 2018

La Mesa ha avaluat les ofertes i ha informat la seva classificació.

En el període entre la proposta de la mesa i la realització de la Comissió de govern per 
a l’adjudicació de la redacció del PC de la Modificació de l’EDAR, es van comunicar al  



Consell Comarcal les conclusions de l’Estudi d’Inundabilitat del Barranc de Valljardina, 
la consulta feta a l’Agència Catalana de l’Aigua i la recomanació de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 

Atesa aquesta circumstància es va decidir esperar a les recomanacions de l’Agència 
Catalana  de  l’Aigua  sobre  la  conveniència  de  dur  a  terme  la  redacció  del  PC 
Modificació de l’actual EDAR de Tivenys, tenint en compte que s’estava pendent de 
determinar la  idoneïtat  de la  ubicació,  per la  qual  cosa la  Comissió  de Govern va 
acordar no adjudicar i, conseqüentment, no celebrar el contracte per a la Redacció del 
projecte constructiu de remodelació de l’actual EDAR de Tivenys

Finalment el 29 de gener de 2019, des de l’ACA s’informa que en relació a la redacció 
del PC Modificació de l’EDAR:

“Es d’aplicació l’article 9 bis del RD 849/1986, per tant ens permet fer el que anem a fer, 
ja que és l’excepció que s´hi explicita. En aquest cas anem a fer una modificació en una 
infraestructura ja existent que, no alterarà el risc en cas d’avinguda tot i trobar-se en 
zona  de  flux  preferent.  Tirem endavant  la  redacció  del  projecte.  Si  cal  fer  alguna 
actuació addicional, ja ens ho requeriran en la tramitació de l’autorització”.

Vista  la  recomanació  de  l’Agència  catalana  de l’Aigua  i  l’informe de la  tècnica  de 
sanejament,  es  considera  necessària  la  continuïtat  del  procediment  d’adjudicació 
d’aquesta actuació per tal de donar viabilitat a una obra que l’Agència catalana de 
l’Aigua qualifica com a prioritària i imprescindible.

Un cop avaluades totes les circumstàncies, la Comissió de Govern coneix la proposta 
de la Mesa de contractació:

EMPRESES LICITADORES

OFERTA TÈCNICA (SOBRE B)

A.1
Coneixement 
de l'escenari 
del projecte a 

redactar

Punts [0 – 12]

A.2 
Planificació 

dels treballs i 
metodologia 

de treball

Punts [0 – 10]

A.3 
Organització 

de l'equip 
redactor del 

projecte 

Punts [0 – 12]

A.4 Aspectes 
ambientals

Punts [0 – 6]

PUNTUACI
Ó TÈCNICA 

TOTAL

ORDR
E

ALBACAR ENGINYERS, SLP 7,13 6,75 9,50 3,75 27,13 2

AUDINGINTRAESA, S.A. 9,75 8,75 10,75 6,00 35,25 1

UTE CIG - TENGI 6,00 7,75 8,25 4,50 26,50 3

Les 5 ofertes tècniques presentades han superat la puntuació mínima requerida pel 
Plec de Clàusules Administratives Particulars de 25 punts.

L’oferta econòmica presentada i la seva puntuació és:

EMPRESA 
LICITADORA

Preu ofertat 
(sense IVA)

€

Valoració
Proposició
Econòmica

Relació de
Projectes
Adjudicats

Valoració
Projectes
Adjudicats

Valoració
Documentació

Quantificable de
Forma 

automàtica
ALBACAR 
ENGINYER, SLP

25.000,00 50,00 1 1 51,00

AUDINGINTRAESA, 
SA

27.310,00 44,27 14 10 54,27



UTE CIG-TENGI 27.578,25 43,56 3 1 44,56

 

La Comissió de Govern, per unanimitat del presents, adopta els següents acords:

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:



EMPRESA 
LICITADORA

Preu ofertat 
(sense IVA)

€

Valoració
Proposició
TÈCNICA

Valoració
Documentació

Quantificable de
Forma 

automàtica

TOTAL ORDRE

AUDINGINTRAESA, 
SA

27.310,00
35,25

54,27
89,52

1

ALBACAR 
ENGINYER, SLP

25.000,00
27,13

51,00
78,13

2

UTE CIG-TENGI 27.578,25
26,50

44,56
71,06

3

SEGON. Requerir  a  AUDINGINTRAESA,  SA. 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,

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 

A) Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social: 

a - Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 
l’empresa es troba al  corrent d’obligacions tributàries i  de la inexistència de 
deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. 

b
c - Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
d
e - Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya, acreditatiu que 

l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. 

f
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o 
electrònica,  de caràcter  positiu  i  acreditatives  del  compliment  d’obligacions amb la 
Tresoreria  de  la  Seguretat  Social,  d’acord  amb les  previsions  de  l’article  15.4  del 
RGLCAP. 

En  tot  cas,  l’empresa  proposada  per  ser  adjudicatària  no  haurà  d’aportar  els 
documents  anteriors,  si  ha  indicat  en  el  DEUC  que  l’òrgan  de  contractació  pot 
obtenir-los directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la 
unió de consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi. 

B) Documentació  acreditativa  de  la  capacitat:  escriptura  de  constitució  i  poders 
suficients de qui signa la proposta.

C) Constituir una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, que es 
concreta en 1.365,50  €

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una 
llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió, estan exemptes de 



lliurar  materialment  aquella  documentació  que  de  manera  fefaent  i  vigent  consti 
acreditada en els esmentats Registres i siguin consultables

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.

PUNT 3r. Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del 
mes de febrer de 2019

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 febrer de 2019,  a celebrar el dia 25 d’aquest mes.

1r.  Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior

2n. Donar compte de resolucions de presidència 

3r.  Aprovació,  si  s’escau,  de les bases reguladores i  la  convocatòria  del  Premi 
Solidaritat 2019. Expedient 277/2019

4t.  Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores i la convocatòria del Premi de 
Fotografia de la gent Gran, 2019. Expedient 278/2019

5è.   Aprovació,  si  s’escau,  de  les  bases  reguladores  i  la  convocatòria  d’ajuts 
“Targeta Solidària 2019”. Expedient 280/2019

6è.  Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’inclusió en el Programa 30 PLUS per a 
la  inserció  de  persones  desocupades  de  30  i  més  anys,  convocatòria  2019. 
Expedient 95/2019

7è.  Aprovació,  si  s’escau,  de les bases reguladores i  la  convocatòria  del  Premi 
Empreneduria, 2019. Exp. 346/2019

8è. Aprovació, si s’escau, del conveni per a l’execució del projecte “Custòdia pel 
desenvolupament”, any 2019. Exp. 379/2019

9è. Aprovació, si s’escau, Aprovació si s’escau, de segona pròrroga en l’execució de 
les obres d’arranjament de camins de Deltebre -  Exp. 889/2018

10è. Aprovació, si s’escau, del  conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions a 
signar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’oficina local d’habitatge, 
per a l’any 2019. Exp. 382/2019

11è. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració a signar amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges, per a l’any 2019. Exp. 381/2019



12è.  Aprovació, si s’escau,  de les bases reguladores i la convocatòria del Premi 
Projecte Jove 2019”. Expedient 324/2019

13è.  Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb UNED per al programa UNED 
Senior 2019. Exp. 2619/2018

14è. Aprovació,  si  s’escau,  del  contracte  a signar amb ADIF d’arrendament  de 
l’antiga estació de Camarles. Exp. 364/2019 

15è.  Aprovació, si s’escau, de la modificació del Programa d’Actuació Comarcal per 
inclusió de nous serveis. Exp. 384/2019

16è. Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança reguladora del preu públic del servei de 
menjador escolar. Exp. 385/2019

17è. Aprovació,  si  s’escau,  de  la  modificació  de  la  plantilla  de  personal  per  a 
l’exercici 2019. Exp. 386/2019

18è.  Aprovació,  si  s’escau,  de les bases reguladores del  procés selectiu  per  la 
formació d’una borsa de treball de tècnic informàtic. Exp. 387/2019

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.

1.  El  conseller  d’ensenyament,  Sr.  Josep  Codorniu,  informa  que  s’ha  aparcat  la 
tramitació del nou reglament del servei de menjador escolar. Recorda que actualment 
el servei es presta per conveni amb les Associacions de Mares i pares i que no és una 
pràctica que compti amb l’emparament legal corresponent. Informa que el departament 
d’Educació està treballant el tema, juntament amb la FAPAC i per tal de solucionar la 
vinculació d’aquestes associacions a la gestió dels menjadors.

2. 1. El conseller de personal,  Sr. Josep Codorniu, informa sobre la reunió amb la 
mesa negociadora del conveni col·lectiu i la proposta dels treballadors de passar a 35 
hores setmanals i suplementar la IT al 100 %. Es va acordar també que passessin una 
llista de totes les qüestions que volen repassar.

3. El Sr. Josep Felip Monclús informa que s’està treballant en el projecte de la via 
verda del Carrilet i de l’afectació sobre finques particulars i en terrenys de gestió de la 
Comunitat de Regants. Informa també de la reunió mantinguda a Prat de Comte amb 
diferents agents implicats en el  cicloturisme i  la  via verda de la  val  de Zafan i  de 
diferents actuacions realitzades en aquesta via, com ara l’adequació de l’entorn de 
l’estació d’Aldover  i de l’anomenat Pla de l’estació entre roquetes i Tortosa

I no havent  més assumptes per tractar,  la Presidenta aixeca la sessió a les 12.30 
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 Presidenta.
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