SESSIO: 04/2019 - ordinària
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 26 de març de 2019 –
HORA: 12.00 h

Sandra Zaragoza Vallés – Presidenta
Daniel Andreu Falcó
Josep Felip Monclus Benet
Ferran Cid Martí
Roger Avinyó Martí

Kilian Franch Arques
Josep Codorniu Suñer
Rafel Tomas royo
Carlos Serra Ventura
Alfredo Ferré Fandos
Mayte Puell Garcia
Joan Antoni Navarro Serra
Teresa Moreso Gisbert
Enric Adell Moragrega
Joan Navarro Cabrera: gerent
SECRETÀRIA: Rosa Maria Solé Arrufat
ORDRE DEL DIA
PUNT 1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat dels presents s’aproven les actes 02/2019 corresponent a la sessió de
data 18 de febrer de 2019 i l’acta 03/2019 corresponent a la sessió de data 11 de març
de 2019.
PUNT 2n. Assumptes de comissió de Govern:
Expedients àrea serveis a les persones
EXPEDIENT 496-2019 Licitació del SIAD- Assistència psicològica
Aprovació de plecs i contractació del servei de l’acció denominada “ ASSISTÈNCIA I
ASSESORAMENT EN MATÈRIA PSICOLÒGICA A DONES”.
Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a l’execució del servei
d’assistència tècnica per a contractació de l’acció denominada “ASSISTÈNCIA I
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Sandra Zaragoza Vallés (2 de 2)
Presidenta del Consell Comarcal
Data Signatura: 11/07/2019
HASH: 3c871535a340aa7263c5215142cbe943

ALTRES ASSISTENTS

Número: 2019-0003 Data: 11/07/2019

MEMBRES ASSISTENTS:

ACTA COMISSIO GOVERN

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 11/07/2019
HASH: 6f82b06112197c054e6c24057905a026

ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC PER AL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES
DONES -SIAD”., per procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris de
valoració de les ofertes.
Objecte del Contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Contractació de l’acció denominada “ASSISTÈNCIA I ASSESSORAMENT
PSICOLÒGIC PER AL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES -SIAD”.
c) Divisió per lots: No.
d) Lloc d’execució: comarca del Baix Ebre
e) Termini d’execució: fins 30 juny 2021

Valor estimat del contracte: 16.675,00 IVA exclòs
Pressupost base de licitació: 725,00 euros (al mes), més IVA
Expedients àrea de activació econòmica i turisme
EXPEDIENT 565/2019. Licitació del contracte de subarrendament de l’estació de
Benifallet
A petició de la Presidència, la secretària ha emes el següent informe:

Número: 2019-0003 Data: 11/07/2019

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: diversos criteris detallats als plecs

ACTA COMISSIO GOVERN

Tramitació i procediment:

1. En data 1 de novembre de 2007, el President del Consell Comarcal i el representant
d’ADIF van signar el contracte privat d’arrendament dels edificis que conformen
l’equipament de l’antiga estació de tren de Benifallet, per un període de 20 anys. la data final
del contracte és el 30 d’octubre de 2027....
2. En data 31 d’octubre de 2013 se signa un protocol addicional que preveu l’autorització del
subarrendament de l’estació però no modifica la durada inicial del contracte d’arrendament.
Aquest protocol preveu que els imports a percebre el Consell Comarcal d’aquest
contractista, no podran ser superiors a l’import de la renda que en cada moment hagi
d’abonar el Consell Comarcal a ADIF en concepte d’arrendament i que en cas que la renda
pactada sigui superior a aquest import, caldrà abonar el 50 % de l’increment ADIF.
3. Actualment està en vigor un contracte de concessió, signat amb data 1 de març de 2010,
que preveu que el termini de la concessió s’estableix en 9 anys prorrogables per dues
vegades, amb una durada d’un any cada una. La pròrroga l’acordarà l’òrgan de contractació
un cop avaluat l’acompliment del contracte i les circumstàncies que aconsellin l’atorgament
de la pròrroga.
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ANTECEDENTS

La data per iniciar el còmput de la concessió serà tres mesos després del lliurament, per
part del Consell Comarcal del Baix Ebre, de les claus i de la pacífica possessió de les
instal∙lacions per tal de poder iniciar l’activitat; així per tant, l’adjudicatari està obligat a
iniciar l’activitat de forma efectiva en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data de
lliurament de les instal∙lacions que es preveu que sigui durant el segon trimestre de l’any
2010.
La data efectiva d’inici es va produir el 01.10.2009, per la qual cosa el contracte finalitza el
proper 30.09.2019
FONAMENTS LEGALS

exclosos de l'àmbit d'aplicació de la norma, els contractes de compravenda, donació,
permuta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors
negociables i propietats incorporals tret que recaiguin sobre programes d'ordinador i hagin
de ser qualificats com a contractes de subministrament o serveis, que tindran sempre el
caràcter de contractes privats i es regiran per la legislació patrimonial.
La legislació patrimonial a la qual haurem de remetre'ns, serà el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
com el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 336/1988,
de 17 d'octubre, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques i el Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
1372/1986, de 13 de juny.
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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, estan

ACTA COMISSIO GOVERN

PRIMER. De conformitat amb l'article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes

SEGON. De conformitat amb l'article 92 del Reglament de Béns de les Entitats Locals,
aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, l'arrendament i qualsevols altra forma
la seva preparació i adjudicació per la normativa reguladora de contractació de les
entitats locals.
D'acord amb la remissió que efectua la legislació patrimonial seran aplicables a aquest
contracte, les normes de preparació dels contractes, articles 115 a 130 de la LCSP i les
normes generals d'adjudicació dels contractes, articles 131 a 155 de la LCSP.
Així mateix, resultaran aplicables les disposicions relatives a l'ús de mitjans
electrònics contingudes en les Disposicions addicionals 15, 16 i 17, de manera que les
notificacions es realitzaran mitjançant adreça electrònica habilitada o mitjançant
compareixença electrònica i la presentació d'ofertes i sol∙licituds de participació es
durà a terme utilitzant mitjans electrònics.
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de cessió d'ús de béns patrimonials de les entitats locals es regirà, en tot cas, quant a

TERCER. L'arrendament és una forma de cessió onerosa de l'ús de béns, per la qual,
d'acord amb el que es disposa en l'article 1.543 i següents del Codi Civil, una de les parts,
s'obliga a donar a l'altra el gaudi o l'ús d'un bé, per temps determinat i preu cert.
L’article 1550 del Codi Civil, per la seva banda, disposa: “Quan en el contracte
d'arrendament de coses no es prohibeixi expressament, l'arrendatari pot subarrendar en tot
o en part la cosa arrendada, sense perjudici de la seva responsabilitat al compliment del
contracte envers l'arrendador”.
Els efectes i l'extinció de l'arrendament dels béns patrimonials, i dels subarrendaments, es
regiran per les normes de dret privat que li siguin d'aplicació, donada la naturalesa del bé

Comarcal a ADIF en concepte d’arrendament de l’estació de Benifallet.
D. L'òrgan competent per acordar el subarrendament serà la Comissió de Govern
E. Una vegada incorporats aquests documents, es dictarà resolució motivada per l'òrgan de
contractació aprovant l'expedient, i disposant l'obertura del procediment d'adjudicació.
El procediment d'adjudicació s'iniciarà amb la convocatòria de la licitació. El anunci de
licitació per a l'adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant de
conformitat amb l'article 135 de la LCSP.
De conformitat amb l'article 153 de la LCSP, el contracte haurà de formalitzarse en
document administratiu que s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint
aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

Vist l’informe de la tècnic de turisme i l’informe de secretaria, per unanimitat dels
membres presents, s’acorda:
Primer. Disposar l’obertura de l’expedient per la licitació del subarrendament de
l’estació de Benifallet

EXPEDIENT 622-2019 Assistència tècnica Agència Desenvolupament local
Licitació del contracte de serveis de l’assistència tècnica per impulsar l’Agència de
Desenvolupament Local del Baix Ebre – Programa 7 comarques
Aprovació de plecs i contractació de l’acció denominada “Assistència tècnica per impulsar
l’Agència de Desenvolupament Local del Baix Ebre”.
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B. S'emetrà informe d'Intervenció determinant l’import actual que satisfà el Consell
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A. Resta justificada la necessitat de dur a terme el subarrendament de l’estació de Benifallet
per tal de poder desenvolupar les activitats de suport turístic a la via verda, tal com consta
en l’informe de la tècnica de turisme

ACTA COMISSIO GOVERN

QUART. El procediment a seguir és el següent:

S’aprova el plec de clàusules administratives particulars per a l’execució del servei
d’assistència tècnica per a contractació de l’acció denominada Assistència tècnica per
impulsar l’Agència de Desenvolupament Local del Baix Ebre”, per procediment obert i
amb assenyalament de diversos criteris de valoració de les ofertes.
Objecte del Contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Assistència tècnica per impulsar l’Agència de Desenvolupament Local del
Baix Ebre”.
c) Divisió per lots: No.
d) Lloc d’execució: comarca del Baix Ebre
e) Termini d’execució: 31 de desembre de 2019

Pressupost base de licitació: 22.500,00, més IVA
EXPEDIENT 613-2019 Assistència tècnica concertació territorial
Licitació del contracte de serveis de l’assistència tècnica per impulsar la concertació
territorial del Baix Ebre – Programa 7 comarques
Aprovació de plecs i contractació del servei de l’acció denominada “Assistència tècnica
per impulsar la concertació territorial del Baix Ebre”.
S’aprova el plec de clàusules administratives particulars per a l’execució del servei
d’assistència tècnica per a contractació de l’acció denominada “Assistència tècnica per
impulsar la concertació territorial del Baix Ebre”., per procediment obert i amb
assenyalament de diversos criteris de valoració de les ofertes.
Objecte del Contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Contractació de l’acció denominada “Assistència tècnica per impulsar la
concertació territorial del Baix Ebre”.
c) Divisió per lots: No.
d) Lloc d’execució: comarca del Baix Ebre
e) Termini d’execució: 31 desembre
Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: diversos criteris detallats als plecs
Valor estimat del contracte: 27.700,00 IVA exclòs
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Valor estimat del contracte: 22.500,00 IVA exclòs
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a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: diversos criteris detallats als plecs

ACTA COMISSIO GOVERN

Tramitació i procediment:

Pressupost base de licitació: 27.700,00 euros, més IVA
EXPEDIENT 632-2019 Seminaris en habilitats comercials i de gestió
Licitació del contracte de serveis per impartir Seminaris en habilitats comercials i de
gestió – Programa 7 comarques

Objecte del Contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Contractació de l’acció denominada “Seminaris en habilitats comercials i de
gestió”.
c) Divisió per lots: No.
d) Lloc d’execució: comarca del Baix Ebre
e) Termini d’execució: 31 desembre
Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: diversos criteris detallats als plecs
Valor estimat del contracte: 8.448,00 IVA exclòs

Número: 2019-0003 Data: 11/07/2019

S’aprova el plec de clàusules administratives particulars per a l’execució del servei
d’assistència tècnica per a contractació de l’acció denominada “Seminaris en habilitats
comercials i de gestió”, per procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris
de valoració de les ofertes.

ACTA COMISSIO GOVERN

Aprovació de plecs i contractació del servei de l’acció denominada “Seminaris en
habilitats comercials i de gestió”.

Expedients àrea gestió ambiental
EXPEDIENT 469/2019 Encàrrec de l’execució de l’obra del col·lector de Tivenys
En data 11 de maig de 2018 es va signar la resolució d’atribució de reposició i millores
(AF18000201) d’import 221.700,87 € (més IVA). Posteriorment , el Consell Comarcal
del Baix Ebre va presentar a l’Agència Catalana de l’Aigua en data 27 de desembre
de 2018 la sol·licitud d’ampliació de termini, nou import i justificació per les actuacions
que no han estat executades a l’EDAR de Tivenys de reposició antic emissari i
connexió EB2 i redacció PC Remodelació EDAR atribuïdes per 101.146,02 € i
35.700,00 € (més IVA) respectivament.
Vista la sol·licitud efectuada, en data 29 de gener de 2019 el Departament de Gestió
del Sanejament de l’ACA va informar favorablement l’atribució de la quantitat màxima
de 139.831,49 € (més IVA) a la citada administració, sota reserva de la seva
justificació i amb càrrec al Pressupost de despeses de l'Agència Catalana de l'Aigua.
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Pressupost base de licitació: 8.448,00 euros, més IVA

Amb data 3 de gener de 2011, el president del Consell comarcal del Baix Ebre i el
representant de l’empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA (actualment FCC
AQUALIA, SA) van signar el contracte de “Explotació, conservació i manteniment del
sistema de sanejament en alta de la comarca del Baix Ebre (l’Ametlla de Mar, l’Ampolla,
el Perelló, TortosaRoquetes, Deltebre, Camarles, Marina Sant Jordi), dels futurs
sistemes de sanejament de Benifallet, Alfara de Carles, Tivenys i Vinallop, i de la
realització de millores i obres a càrrec del Consell Comarcal del Baix Ebre

La concreció anual de les actuacions en concepte de millora es pactaran en un
document que reflectirà les accions concretes, el sistema on s’executaran i el seu
pressupost d’execució
A la vista de les disposicions del contracte i de la resolució de l’Agència catalana de
l’Aigua sobre les millores a executar i finançades per aquest ens, la Comissió de
Govern, per unanimitat dels presents, adopta els següents acords:
Primer. Encarregar a l’empresa FCC AQUALIA, SA l’execució de les actuacions en
concepte de millora incloses al “Projecte constructiu de la solució d'adequació de
l'abocament de l'efluent de l'EDAR de Tivenys”, i que es detallen a continuació:
 DTIV2_01 Col∙lector EB2 fins el riu Ebre _ Fase 1
 DTIV2_03 Col∙lector EDAR fins EB2 –Fase 2
 DTIV2_04 Direcció i Coordinació seguretat i salut obra col∙lector efluent
El finançament d’aquesta actuació de millora serà per atribució de fons de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa FCC AQUALIA, SA
Expedients de contractació de l’àrea de governació
EXPEDIENT 556-2019 Contracte Delegat Protecció Dades
Licitació del contracte per la prestació dels serveis de delegat de protecció de dades
Aprovació de plecs i contractació del servei de l’acció denominada “Contractació del
servei de delegat de protecció de dades per al Consell Comarcal del Baix Ebre”.

Número: 2019-0003 Data: 11/07/2019

Les actuacions en concepte de millores poden consistir en l’execució d’obres,
subministraments o serveis.
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L’empresa adjudicatària haurà de realitzar les actuacions que en concepte de millora
del sistema li encomani el Consell Comarcal del Baix Ebre d’acord amb les
instruccions i el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua.

ACTA COMISSIO GOVERN

La clàusula 3.5 Millores ACA de les que regulen el contracte, disposa:

S’aprova el plec de clàusules administratives particulars per a l’execució del servei
d’assistència tècnica per a contractació de l’acció denominada “Contractació del servei de
delegat de protecció de dades per al Consell Comarcal del Baix Ebre”, per procediment
obert i amb assenyalament de diversos criteris de valoració de les ofertes.
Objecte del Contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Contractació de l’acció denominada “Contractació del servei de delegat de
protecció de dades per al Consell Comarcal del Baix Ebre”.
c) Divisió per lots: No.
d) Lloc d’execució: comarca del Baix Ebre
e) Termini d’execució: 2 anys

Valor estimat del contracte: 7.200,00 (exclòs IVA)
Pressupost base de licitació: 3.600,00 euros (exclòs IVA)

PUNT 3r. Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del
mes de març de 2019
Els membres de la Comissió de Govern assisteixen a la Presidència en l’elaboració de
l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del mes de març de 2019 i que es
configurarà amb els següents assumptes:

Número: 2019-0003 Data: 11/07/2019

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: diversos criteris detallats als plecs

ACTA COMISSIO GOVERN

Tramitació i procediment:

2n. Donar compte de resolucions de presidència
3r. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del cost dels serveis d’atenció social
primària, exercici 2018. Exp. 527/2019
4t. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del cost dels serveis d’ajuda a domicili,
exercici 2018 i previsió de cost per a l’exercici 2019. Exp. 528/2019
5è. Aprovació, si s’escau, de l’acord de concertació territorial per a la millora de
l’ocupació. Exp. 607/2019
6è. Aprovació, si s’escau, del convenis a signar amb diferents ajuntaments de la
comarcal per definir les relacions dins el Programa Treball i Formació, any 2019.
Exp. ../2019
7è. Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb l’empresa Aqualia per al
finançament dels Premis recerca, 2019. Exp. 171/2019
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1r. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior

8è. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de finançament de les competències
delegades en matèria d’ensenyament, curs 2018-2019. Exp. 1979/2018
9è. Aprovació, si s’escau, de les bases i la convocatòria del Premis Recerca, 2019.
Exp. 580/2019
10è. Aprovació, si s’escau, de les bases i la convocatòria d’atorgament dels Ajuts
Individuals de Menjador, curs 2019-2020. Exp. 578/2019

14è. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat a una treballadora.
Exp. 301/2019
15è. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al model bàsic d’assistència de la Diputació
de Tarragona per a la implantació de la funció interventora limitada prèvia per a
despeses i obligacions. Exp. 623/2019
16è. Aprovació, si s’escau, de les bases i convocatòria de subvencions, per
concurrència competitiva, per a activitats d’interès comarcal, any 2019. Exp.
643/2019
17è. Donar compte de l’aprovació del pla pressupostari a mig termini 2020-2022 per
al compliment d'obligacions contemplades en l'Ordre HAP / 2105/2012. Exp.
524/2019
18è. Aprovació, si s’escau, de la proposició d’acord per demanar la catalogació i
protecció d'oliveres monumentals, centenàries i mil·lenàries de Catalunya. Exp.
600/2019

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.
La presidenta informa als assistents que ahir a la tarda va tenir lloc una sessió especial
del Consell d’alcaldes amb la presentació del Fòrum Cívic i Social pel Debat
Constituent, a càrrec del president del seu consell assessor per al seu impuls, Sr.
Lluís Llach i Grande
Fa un resum del contingut de la sessió i exposa als presents que demanen la
col·laboració del consell comarcal amb el nomenament d’una persona, vinculada a la
comarca, que pugui servir d’enllaç per tal d’activar les accio0ns del Fòrum.

Número: 2019-0003 Data: 11/07/2019

13è. Aprovació, si s’escau, de les bases i convocatòria per la provisió d’un lloc de
funcionaria, grup C!, administratiu d’intervenció. Exp. 509/2019
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12è. Aprovació, si s’escau, de l’oferta pública d’ocupació exercici 2019. Exp.
599/2019

ACTA COMISSIO GOVERN

11è. Aprovació, si s’escau, la designació de membres de la Comissió d’estudi
encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de reglament dels serveis
prestats a través de COPATE. Exp. 598/2019
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Número: 2019-0003 Data: 11/07/2019

ACTA COMISSIO GOVERN

I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 13.00
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.

