SESSIO: 10/2020 – Sessió extraordinària urgent
SESSIO PRESENCIAL. SALA DE PLENS
DIA: 21.09.2020
HORA: 13.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
IVAN GARCIA MAIGI
JORDI GASENI BLANCH
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
ROGER AVIÑÓ MARTÍ
ALTRES ASSISTENTS:

SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Els membres de la Comissió de Govern coneixen les actes de les sessions de data
31.07.2020 i 09.09.2020 i, per unanimitat aproven les actes 08/2020 i 09/2020.
PUNT 2. Via verda del Carrilet: aprovació de pla de seguretat i salut i inici
d’obres
1. La Comissió del Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data
30.06.2020 va adjudicar el contracte per la realització de l’obra “VIA VERDA DEL
CARRILET a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA.
2. La gerent del Consell Comarcal i el Sr. Miquel Àngel Albacar Damián, amb DNI
52609941-V, actuant en representació de l’empresa Albacar Enginyers, SLP, han
signat el contracte de servei per raó del qual prestarà el servei de direcció d’obra i
coordinació de seguretat i salut del projecte d’execució de les obres per al
condicionament del traçat de l’antic carrilet de la Cava com a via verda
3. L’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA. ha elaborat i presentat el corresponent
Pla de Seguretat i Salut de l’obra, el qual ha estat validat, per aprovació, del director
d’obra, Sr. Miquel Albacar.
4. El director d’obra ha comunicat que el Consorci d’Aigües de Tarragona, li ha traslladat
un document on fa constar que en l’àmbit d’actuació de l’obra, el CAT hi té instalada la
conducció d’aigua crua Tram I i II de formigó armat i postesat DN 1.600 mm i sol·licita
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consensuar actuacions i que abans de donar inici a les obres, caldrà sol·licitar la seva
autorització.
A la vista dels següents antecedents:

SEGON. Disposar l’inici de l’execució de les obres de la VIA VERDA DEL CARRILET,
en el termini contractual, a partir de la data d’aprovació del Pla de Seguretat in Salut.
TERCER. Conèixer els condicionaments presentats pel Consorci d’Aigües de
Tarragona, acceptar el seu contingut i comunicar-li la data d’inici de les obres a efectes
d’autorització.

QUART. Que es doni trasllat d'aquest acord a l’empresa contractista de les obres i al
Coordinador de Seguretat perquè procedeixi a la seva comunicació a l'autoritat laboral i
al Consorci d’Aigües de Tarragona

I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les
13.15 hores del mateix dia de l’inici, de la qual cosa com a Secretària en dono fe.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-0011 Data: 30/12/2020

El pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels qui intervinguin
en l'execució de l'obra, així com les persones o els òrgans amb responsabilitats en
matèria de prevenció en les empreses intervinents en aquesta i els representants dels
treballadors de conformitat amb l'indicat en l'article 7.4 del Reial decret 1627/1997, de
24 d'octubre, pel qual s'estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les
Obres de Construcció.
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PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa TECNOLOGIA DE
FIRMES, SA. el qual ha estat validat, per aprovació, del director d’obra, Sr. Miquel
Albacar.

ACTA COMISSIO GOVERN

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que s'ha fixat l'article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les
Obres de Construcció i 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, per unanimitat dels
presents, adopta els següents ACORDS:

