ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Participació a distància mitjançant: «https://meet.localret.cat/ComissioCCBE»

DIA: 20.04.2020
HORA: 13.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
IVAN GARCIA MAIGI

MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
ROGER AVIÑÓ MARTÍ

Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 29/12/2020
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

ALTRES ASSISTENTS:
GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
El President obre la sessió fent referència a la situació tant excepcional que s’està
vivint derivada de l’estat d’alarmar ocasionat pel virus COVID-19 i al fet que per
aplicació de l’article 46.3 de la Llei Reguladora de les bases de Règim Local s’ha
habilitat la possibilitat de celebrar sessions d’òrgans col·legiats amb participació a
distància a través de sistemes habilitats amb aquesta finalitat.
Així, el Consorci Localret ha posat en funcionament, un servei de videoconferència per
als ens locals, anomenat LOCALRETMEET, per celebrar les sessions dels òrgans
col·legiats a distància, donant compliment al que estableix la disposició addicional
tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març.
Comunica que ha resolt aprovar l’adhesió, durant un termini inicial de 4 mesos, al
servei de videoconferència LOCALRETMEET, per la qual cosa és possible celebrar
aquesta sessió i també la del Ple del Consell que s’ha previst per al proper divendres
dia 24 d’abril.
Després de comentar la greu situació actual es passa a l’estudi dels punts inclosos en
l’ordre del dia de la sessió
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Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 29/12/2020
HASH: ad787077647edfd4e7a55cfbb6f39c81

SESSIO: 04/2020 – Sessió ordinària
SESSIO PER VIDEOCONFERENCIA

N. Expedient 448/2020

PUNT 1. Aprovació, si s'escau, de la suspensió del contracte de subministrament
de menús per als menjadors escolar de Remolins i La Mercè

El Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica, modificat parcialment pel Decret llei 8/2020, de 24 de
març, estableix diverses mesures relacionades amb la suspensió dels contractes
administratius afectats per la situació de l’estat d’alarma declarada pel Reial decret
463/2020, de 14 de març.
El Decret 219/1989, d'1 d'agost, de delegació de competències de la Generalitat a les
comarques en matèria d'ensenyament, regula la delegació de competències de la
Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament.
Mitjançant l’article 3 es delega a les comarques, entre altres, la competència sobre la
programació, l’establiment i la gestió dels menjadors escolars públics d’educació
infantil i primària i d’ensenyament secundari obligatori, de centres públics que
escolaritzin alumnes procedents de diversos municipis.
El servei de menjador escolar es un servei assumit pels consells comarcals en virtut de
la delegació de competències efectuada pel Departament d’Educació, que és qui té
aquesta competència com a pròpia.
En conseqüència, i d’acord amb aquest règim de delegació de competències i amb allò
que s’estableix a l’article 1.6 del Decret llei 7/2020, correspon al Departament
d’Educació, com administració titular de la competència sobre el servei de menjador
escolar en els centres de la seva titularitat, determinar el règim d’indemnització dels
danys i perjudicis amb el qual s’ha de garantir el reequilibri econòmic a les empreses
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El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, preveu un conjunt de mesures en
matèria de contractació pública que constitueixen un règim singular respecte de la
legislació bàsica sobre contractes del sector públic, ja que en lloc d’aplicar la regla
general del principi de risc i ventura del contractista, estableixen que l’entitat
contractant haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts
per aquest durant el període de suspensió i pels conceptes especificats a l’article 34,
prèvia la seva sol·licitud i acreditació de forma fefaent pel contractista.
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L’article 9.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19,
prorrogat pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, declara la suspensió de l’activitat
educativa presencial en tots els centres educatius i etapes, graus, cursos i nivells
d’ensenyament de l’article 3 de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació.
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La Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures addicionals
per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, va acordar el tancament
de tots els centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya, en qualsevol dels
ensenyaments que l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d'educació, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i
el seu sistema de finançament, amb efectes des del dia 13 de març de 2020.

concessionàries d’aquest servei i assumir el pagament de les corresponents
indemnitzacions.

Igualment, el Conseller preveu en la seva resolució que el restabliment del reequilibri
econòmic previst a l’article 1.6 del Decret llei 7/2020, del 17 de març, es farà, a
instàncies dels contractistes i un cop acordat l’aixecament de la suspensió, prenent en
consideració la pèrdua d’ingressos i l’estalvi de costos durant el període en què els
contractes estiguin suspesos.
Així, la Resolució preveu que amb la finalitat de garantir que els treballadors afectats
per expedients de regulació temporal d’ocupació per causa de força major no suportin
cap disminució en les seves retribucions durant el període de la suspensió, tindran la
consideració de costos salarials no estalviats els complements salarials que els
contractistes hagin abonat efectivament a aquests treballadors durant aquest període
per mantenir el seu nivell retributiu.
Actualment, el Consell Comarcal del Baix Ebre presta directament el servei de
manador escolar a les escoles de Remolins i La Mercè de Tortosa, mitjançant un
contracte de subministrament de menús subscrit amb l’empresa CÀTERING PLAT A
TAULA S.L. amb CIF B55684070 i domicili a Polígon Industrial Venta Nova, C/
Ampolla, núm. 70-73 de Camarles. L’acompanyament a l’alumnat es presta amb
personal del propi Consell Comarcal
Per tot l’exposat, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, per
unanimitat dels presents adopta els següents ACORDS:
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Atesa la impossibilitat de la prestació del servei de menjador els òrgans de
contractació hauran de declarar la suspensió dels contractes que tinguin subscrits amb
efectes des del 14 de març de 2020 i fins que la seva prestació es pugui reprendre i ha
declarat que el Departament d’Educació, com administració titular de la competència
sobre el servei de menjador escolar en els centres de la seva titularitat, assumirà les
compensacions econòmiques per restablir l’equilibri econòmic dels contractes d’aquest
servei en els termes establerts a l’article 1.6 del Decret llei 7/2020, del 17 de març, i
d’acord amb que s’estableix en els punts 4 i 5.
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Per tot això, el Conseller d’Educació, en data 03.04.2020 ha resolt reconèixer la
impossibilitat de la prestació del servei de menjador escolar en els centres d’educació
infantil i primària i d’ensenyament secundari de titularitat del Departament d’Educació
com a conseqüència del tancament d’aquests centres declarat per la Resolució SLT
719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció
i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, i atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel Covid-19.
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El Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador
als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, es regula el
servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament
d'Ensenyament. L’article 10.1 del d’aquest decret regula els sistemes de gestió del
servei de menjador escolar, que inclouen diverses fórmules de gestió indirecta.

Primer. Declarar la suspensió del contracte de subministrament de menús subscrit
amb l’empresa CÀTERING PLAT A TAULA S.L. amb efectes des del 14 de març de
2020 i fins que la seva prestació es pugui reprendre, atesa la impossibilitat de la
prestació del servei de menjador escolar en els centres d’educació infantil i primària i
d’ensenyament secundari de titularitat del Departament d’Educació com a
conseqüència del tancament d’aquests centres declarat per la Resolució SLT
719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció
i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, i atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel Covid-19.

N. Expedient

429/2020

L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació
d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional.
L'evolució dels fets requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a
aquesta conjuntura.
Per donar resposta a aquesta greu crisi, el Govern d'Espanya ha decretat l'estat
d'alarma a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Així
mateix, s'han adoptat diverses mesures amb l'aprovació del Reial decret llei 8/2020, de
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19.
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PUNT 2. Aprovació, si s'escau, de la suspensió del contracte de serveis
d'inspecció de sanejament
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Segon. Notificar aquest acord a l’empresa CÀTERING PLAT A TAULA S.L.

L'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA), adjudicatària del
"CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI D’INSPECCIÓ A ESTABLIMENTS I
ACTIVITATS QUE ABOQUEN LES AIGÜES RESIDUALS AL SERVEI COMARCAL DE
SANEJAMENT DEL BAIX EBRE" ha presentat un escrit pel qual exposa que, atesa la
situació de crisi sanitària i estat d'alarma actual, declarat mitjançant Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual s’estableixen mesures per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i d'acord amb les mesures organitzatives
implementades per EMATSA amb la voluntat de contribuïr a impedir la propagació del
virus, sol·licita la suspensió de l'esmentat contracte de serveis d'inspecció, en allò que
es refereix a les inspeccions programades que no resultin urgents o indispensables.
Atenent la situació sanitària que concorre i davant les recomanacions de les
Administracions de l'Estat i Autonòmica, es considera absolutament necessari
suspendre l'execució del contracte fins que es resolguin o disminueixin els efectes de
l'epidèmia, amb plenes garanties de la seguretat dels usuaris dels serveis municipals.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat
en de l'article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
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A la vista d'aquesta situació, des d'aquest Consell Comarcal entenem que hem
d'adoptar les mesures que siguin necessàries per protegir la salut i la seguretat dels
ciutadans i contenir la progressió de la malaltia.

TERCER. Una vegada finalitzi el període de suspensió, si s’escau, es tramitarà
expedient contradictori a l'efecte d'abonar al contractista els danys i els perjudicis
efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió.
QUART. Notificar aquest acord a l’empresa EMATSA
PUNT 3r. Suspensió del cobrament de l’ocupació de l’Estació de Benifallet
Atesa la situació actual d’estat d’alarma i impossibilitat d’explotació de les instal·lacions
de l’Estació de Benifallet, la Comissió de Govern per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Suspendre el cobrament de l’import corresponent al contracte per a
l’explotació per a ús turístic de l’antiga estació de tren de Benifallet a l’empresa TERRA
D’ENCONTRES, SLU fins que es produeixi la recuperació de l’activitat econòmica i es
puguin reemprendre les activitats d’aquestes instal·lacions
Segon. La suspensió del cobrament, fixada en el temps pel període d’inactivitat, podrà
aplicar-se en períodes successius que per la mateixa circumstància es paralitzi la
possibilitat de treball en aquest espai
Tercer. Traslladar aquest acord a l’empresa TERRA D’ENCONTRES, SLU
I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 13.45
hores del mateix dia de l’inici, de la qual cosa com a Secretària en dono fe.
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SEGON. Atès que el contracte té prevista la seva finalització el proper dia 31 de maig,
es disposa la seva continuïtat amb una durada igual als deu naturals de suspensió.
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PRIMER. Apreciar la impossibilitat d'execució del "CONTRACTE ADMINISTRATIU
DEL SERVEI D’INSPECCIÓ A ESTABLIMENTS I ACTIVITATS QUE ABOQUEN LES
AIGÜES RESIDUALS AL SERVEI COMARCAL DE SANEJAMENT DEL BAIX EBRE"
com a conseqüència de les mesures adoptades per combatre el COVID-19 quedant el
contracte suspès parcialment, atès que l’empresa restarà obligada a prestar el servei
si es produeix alguna situació urgent o indispensable que requereixi la prestació, fins
que la prestació pugui reprendre's, tot això de conformitat amb l'article 34.1 del Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l'impacte econòmic i social del COVID-19.
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extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, es proposa a la Comissió de Govern que adopti els següents ACORDS:

