SESSIO: 06/2020
LLOC: Sala de Plens. Seu comarcal
DIA: 22.06.2020
HORA: 13.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN - President
IVAN GARCIA MAIGI

JORDI JORDAN FARNÓS
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT

ALTRES ASSISTENTS:
GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1r. Aprovació, si s’escau, de l’aixecament de la suspensió del contracte
amb l’empresa EMATSA
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.
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.
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ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

El mateix acord preveia que 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 dies
naturals de supensió.
En data 5 de juny de 2020, l’empresa EMATSA ha presentat un escrit al registre
general pel qual exposa que, amb referència a aquest contracte que fou suspès amb
motiu de la situació de crisi sanitària i estat d'alarma actual, que, havent superat el
període de crisi que va motivar la suspensió del contracte, es posa en coneixement
del Consell Comarcal que es troba en disposició de reprendre tots els treballs
habituals. I sol·licita reprendre l'execució del contracte.
La tècnica responsable del servei informa favorablement la petició de reiniciï de la
prestació, tot tenint en compte que aquest va finalitzar el passat 31 de maig.
Per tot l’exposat, la Comissió de Govern , per unanimitat dels membres presenta,
adopta els següents acords:

Número: 2020-0007 Data: 29/12/2020

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
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, la Comissió de Govern, en sessió de data 20 d’abril de 2020, va acordar
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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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.

ACTA COMISSIO GOVERN

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.

PRIMER. Reiniciar l'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" que
s’havia suspès en data 20.04.2020 com a conseqüència de les mesures adoptades
per combatre el COVID-19.
SEGON. Atès que el contracte tenia prevista la seva finalització el proper dia 31 de
maig, es disposa la seva continuïtat amb una durada igual als dies naturals de
suspensió:

N. Expedient

419/2020

El servei d’inspecció i control d’abocaments a la comarca del Baix Ebre fa un control
rutinari dels punts d’abocament industrials i urbans a la xarxa de sanejament, amb
l’objecte de minimitzar la càrrega contaminant, sensibilitzar el teixit industrial per a què
els abocaments efectuats al sistema de sanejament l’Ametlla de Mar, Ampolla, El
Perelló, Roquetes-Tortosa, Deltebre, Camarles, Marina Sant Jordi, l’Aldea, Benifallet,
Alfara de Carles i Tivenys i, altres sistemes que puguin formar-ne part del servei,
s’ajustin al Reglament dels serveis públics de Sanejament i, en conseqüència, millorar
la qualitat dels medis aquàtics receptors.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per tal de garantir la prestació eficient del servei,
anualment atribueix al Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE), com a administració
actuant, els recursos econòmics necessaris per realitzar els treballs en inspecció i
control dels abocaments d’aigües residuals efectuats pels establiments de la comarca del
Baix Ebre. Aquesta atribució de fons està inclosa en les Despeses Indirectes de Gestió
del sistema.
El servei de realització d’inspeccions es fa mitjançant la contractació d’una empresa
acreditada per l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores de la Generalitat de
Catalunya.
El dia 01/06/2017 es van iniciar els treballs d’inspecció als establiments mitjançant la
contractació de serveis per l’empresa EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE
TARRAGONA, SA (EMATSA). El termini de durada del contracte es va fixar en 2 anys
amb possibilitat de d’un any de pròrroga, havent de ser acordada per l’òrgan
competent.
En data 28/10/2019 es va formalitzar la pròrroga per un any del contracte signat amb
EMATSA, per a la prestació del servei corresponent a la inspecció a establiments i
activitats que aboquen les aigües residuals al sistema de sanejament del Consell
Comarcal del Baix Ebre. Per tant aquest s’estableix fins el dia 31/05/2020.
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PUNT 2N. Aprovació, si s’escau, de la licitació del contracte de Serveis
d’inspecció de sanejament
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TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa EMATSA

ACTA COMISSIO GOVERN

CALENDARI:
Data de finalització inicialment prevista: 31.05.2020
Dies de suspensió: 63
Data de finalització contracte: 24.08.2020

El 20 d’abril de 2020 s’acorda 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. 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 dies naturals de suspensió.

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:
— Roger Aviñó Martí, President (President de l’àrea de Gestió Ambiental i Sector
Primari de la Corporació)
— Jordi Forné Ribé, Suplent President (Conseller de l’àrea de Gestió Ambiental i
Sector Primari de la Corporació)
—Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal (Secretària accidental de la Corporació).
—Maria Teresa Barberà Martí, Vocal (Interventora accidental de la Corporació).
— Marta Arques Bertomeu, (tècnica del Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre).
—Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa.
CINQUÈ. Delegar a la presidència la resolució de classificació de les ofertes.
PUNT 3R. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació definitiva del Projecte d’obres de
la Via Verda del Carrilet
N. Expedient

1817/2019 - 148/2020

1. La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 25 de
novembre de 2019, va aprovar inicialment el següent projecte d'obres:
Obra: Projecte d’obra per condicionar com a via verda l’antic traçat del Carrilet de la
Cava
Autor: Miquel Àngel Albacar Damian, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
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SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
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PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel servei
de Realització d’inspeccions a establiments i activitats que aboquen les aigües
residuals al servei comarcal de sanejament del Baix Ebre, convocant la seva licitació.

ACTA COMISSIO GOVERN

Vist tot l’exposat i la propera finalització del contracte, cal procedir a la licitació del
servei, per la qual cosa, la comissió informativa comarcal de gestió ambiental i sector
primari, informa favorablement l’expedient i proposa al Ple del Consell l’adopció dels
següents ACORDS:

Import:
Pressupost d’Execució Material: 366.632,02 €
Pressupost d’Execució per Contracta: 436.292,10 €
Pressupost Final de l’Obra: 527.913,44 €

Per tot l’exposat, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del baix Ebre, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA
PUNT ÚNIC: Aprovar definitivament el Projecte d’obra per condicionar com a via verda
l’antic traçat del Carrilet de la Cava
PUNT 4T. Aprovació, si s’escau, de la proposta de classificació d’ofertes de
l’obra de la Via Verda del Carrilet
N. Expedient

1822/2019

ANTECEDENTS
1. En data 29.05.2020, la Mesa de contractació, en sessió realitzada a través de
videconferència, va procedir a l’obertura del SOBRE UNIC que contenia la
documentació i l’oferta per l’execució de l’obra de referència
En l’acte d’obertura van ser presents representants d’empreses licitadores i no van
manifestar cap observació ni aclariment
2. A la vista de les ofertes presentades, per aplicació de la clàusula 13a. del plec i de
l’article L’article 149.4 de la Llei 9/2017, la Mesa va considerar que hi havia diferents
ofertes que podien trobar-se en presumpció d’anormalitat. La Mesa de contractació va
considerar adient sol.licitar a les empreses justificació de sobre aquelles condicions de
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Es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta a comptar des de l'endemà al
de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de
data 21.02.2020
Durant aquest termini no s’ha formulat cap altra observació ni al·legació.
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2. La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 12 de
febrer de 2020, va aprovar inicialment la modificació del projecte d'obres:
Obra: Projecte d’obra per condicionar com a via verda l’antic traçat del Carrilet de la
Cava
Modificació: traçat de la via
Modificació pressupost d’execució: 0,00 €
Motivació: propostes dels interessat en període d’informació pública
FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ: Aquesta actuació està inclosa en les operacions de
vies ciclistes com a beneficiària de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020 i en les operacions incloses en les subvencions als ens locals de Catalunya per
al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, convocatòria 2018

ACTA COMISSIO GOVERN

Es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta a comptar des de l'endemà al
de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de
data 19.12.2019

l'oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o costos de la
mateixa
3. L’empresa situada en el NÚMERO 1 de l’ordre, va presentar dins el termini requerit
la documentació justificativa del preus ofertats. El document s’ha avaluat per la Mesa
de contractació i s’ha considerat que justifica les considicons de l’oferta i aquesta és
viable.

Nom del licitador
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TECNOLOGIA DE FIRMES
FORESTAL DEL MAESTRAZGO
ARNO
ROMÀ
REGIMOVI
COVAN
GIRODSERVICES
VENT I SOL
OLEGARIO ESTRADA
SERVIDEL
COBRA
EDIFISA
MiJ GRUAS
AFICSA
ALBALATE
CONTREGISA

OFERTA
SENSE IVA

PUNTS PREU

338.880,00
353.399,06
354.879,99
356.232,50
371.280,00
383.937,05
381.194,24
386.750,00
387.802,56
392.371,67
396.676,78
397.460,00
399.381,79
400.791,04
405.533,50
414.041,20

60,00
51,06
50,14
49,31
40,04
32,25
33,94
30,51
29,87
27,05
24,40
23,92
22,73
21,87
18,95
13,71

PUNTS
TERMIN
I
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

PUNTS
GARANTIA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5

Segon. Es requereix a l'empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA que ha obtingut la
millor puntuació, per què en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament
de la comunicació:
A) constitueixi la garantia definitiva: 5 % DE L’IMPORT D’ADJUDICACIÓ SENSE IVA
B) aporti el compromís de l'art. 75.2 de la LCSP, si escau.
C) aporti la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que
s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'art.
76.2 de la LCSP.
El requeriment que s’efectua al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls
de l’expedient.

TOTAL

80,00
71,06
70,14
69,31
60,04
52,25
53,94
50,51
49,87
47,05
44,40
43,92
42,73
41,87
35,95
33,71
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Primer. Establir la relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes:
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Vista la proposta de la mesa de contractació, la Comissió de Govern, com a òrgan de
contractació, per unanimitat dels presents adopta els següents acords:

ACTA COMISSIO GOVERN

4. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remet a l’òrgan de
contractació la relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i
formularà la proposta d'adjudicació corresponent.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor
del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la
citada garantia definitiva. Així mateix, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la
seva oferta. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a
declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a
de la LCSP.

Finalitzat els punts de l’ordre del dia i atès que no hi ha més intervencions, el President
aixeca la sessió a les 13.55 hores. Certifico
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1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Expedient 675/2020. Donar compte de resolucions de Presidència
3.Expedient 649/2020. Aprovació, si s'escau, del model de Conveni a signar amb els
Ajuntament de la Comarcal per a implementació del DISPOSITIU D'INSERCIO
LABORAL. Any 2020
4.Expedient 596/2020. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud de subvenció del
PROGRAMA 30 PLUS. Convocatòria 2020
5.Expedient 1968/2019. Aprovació, si s'escau, de canvi de representant a la Societat
Baix Ebre Innova, SL
6.Expedient 648/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i convocatòria
del procés selectiu de borsa de treball de Tècnic de Gestió Administrativa - Recursos
Humans
7.Expedient 546/2020. Aprovació, si s'escau, del model de conveni a signar amb les
Associacions de Famílies d'Alumnes per a gestió del menjador escolar
8.Expedient 455/2020. Aprovació, si s'escau, de la modificació de les bases
reguladores dels Ajuts Individuals de menjador, curs 2020-2021
9.Expedient 647/2020. Aprovació, si s'escau, de les Bases i convocatòria dels Premis
Recerca, any 2020
10.Expedient 669/2020. Moció del grup Movem TTE de rebuig a l'aprovació d'un
transvasament a Cantàbria i per la convocatòria de la comissió per a la sostenibilitat
de les Terres de l'Ebre
11.Expedient 670/2020. Moció del grup Movem TTE per proposar que la seu central
de l'agència del patrimoni i la biodiversitat a les Terres de l’Ebre
12.Expedient 677/2020. Moció del grup d'Esquerra Republicana al CCBE de
suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació racial
13.Expedient 678/2020. Moció del grup d'Esquerra Republicana al CCBE en
commemoració del 28J, dia internacional de l'alliberament o l'orgull LGTBI
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Les conselleres i consellers assisteixen el President en l’elaboració de l’ordre del dia
de la sessió plenària ordinària del mes de juny de 2020.

ACTA COMISSIO GOVERN

PUNT 5È. Assistència en l’elaboració de la sessió plenària ordinària del mes de
juny

